
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pembangunan merupakan hal yang yang sangat penting dalam masyarakat. 

Sebab pembangunan merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan taraf 

hidup agar lebih baik demi terciptanya suatu kesejahteraan dalam masyarakat itu 

sendiri. Tak terkecuali bagi Desa Kandangan  yang terletak di kabupaten Kediri. 

Desa Kandangan saat ini merupakan desa yang sedang berkembang dan banyak 

melakukan pembangunan diberbagai sektor namun pada hakikatnya suatu 

pembangunan pada daerah dapat berhasil apabila bagian-bagian yang ada 

didalamnya saling bekerjasama termasuk antar pemerintah dengan masyarakat.  

Sesuai UU No.22 tahun 2009 yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat 

dalam sebuah pembangunan merupakan amanat.  

 Menimbang dari pasal tersebut Kepala Desa Kandangan pada peraturan 

Desa Kandangan No 05 Tahun 2009 menetapkan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJMD). Dalam BAB II Pasal 2 bagian a diungkapkan  bahwa 

RPJMD merupakan rangkuman kegiatan pembangunan lima tahun  yang tumbuh 

dari partisipasi masyarakat dalam setiap teknik pembangunan desa.  RPJMD 

yang pada setiap tahunnya memiliki target dan tujuan pembangunan yang jelas 

yang mana sebelumnya telah dilakukan penelitian terlebih dahulu disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat. 



 Dalam pencapaian tujuan RPJMD  yang merupakan konsep perencanaan 

pembangunan berbasis partisipasi masyarakat, seluruh elemen saling bekerjasama 

salah satunya  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang ada pada 

Keputusan Kepala Desa Kandangan No. 03 Tahun 2008. Dalam keputusan 

Kepala Desa Kandangan tersebut dinyatakan bahwa LPMD memiliki tugas 

membantu Kepala Desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, 

gotong royong di masyarakat serta menumbuhkan partisipasi masyarakat secara 

aktif dan positif dalam melaksanakan pembangunan secara terpadu. Pada desa 

Kandangan pembentukan pengurus LPMD dilakukan dalam musyawarah yang 

melibatkan ketua RT, ketua RW, Kasun se Desa Kandangan, dan para Kaur Desa.   

 Dimana LPMD memiliki struuktur jabatan dan seksi-seksi yang jelas 

didalamnya. Perlunya partisipasi dalam pembangunan sendiri  partisipasi 

bukanlah suatu akhir pekerjaan, akan tetapi merupakan suatu sarana untuk 

mencapai tujuan dari pembangunan. Partisipasi masyarakat akan membangkitkan 

rasa bangga terhadap keterlibatan dan menimbulkan pula perasaan sayang 

terhadap proyek, sehingga akan menimbulkan pula kepercayaan pada diri sendiri, 

kegempitaan dan tanggung jawab. Dengan itu tanpa adanya partisispasi program-

program pembangunan tidak akan bisa berjalan sehingga maksud dan tujuan 

secara otomatis tidak akan tercapai.  

 Desa Kandangan sendiri merupakan desa dengan jumlah KK 3.599 dimana 

sebagian besar masyarakatnya merupakan suku Jawa yang masih erat dengan 

ikatan tradisionalnya. Sebagai contoh adat satu suro yang diperingati dengan 



penyembelihan boneka selanjutnya di kubur dititik-titik tertentu pada Desa 

Kandangan.  

 Membangun desa merupakan hal yang tidak mudah, disinilah arti penting  

komunikasi, karena tahap pertama yang harus dicapai dalam pembangunan adalah 

perubahan sikap. Hal ini sejalan dengan  kegiatan komunikasi yang memiliki 

tujuan untuk mengubah sikap dan tindakan pihak komunikan, atau sekurang- 

kurangnya bermaksud untuk memperoleh persetujuan dan persetujuan atas 

tindakan dari komunikator atau apa yang dinyatakan dalam pernyataannya. Hanya 

apabila komunikasi mampu mengubah sikap dan tindakan (behavior) seseorang, 

atau telah berhasil memperoleh persetujuan atas maksud komunikator, maka dapat 

dikatakan bahwa komunikasi telah berhasil (Susanto, 1974: 433).  

 Selain itu komunikasi dan pembangunan sendiri sangat bekaitan erat 

terutama dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat. Seperti yang dingkapkan 

Rogers bahwa komunikasi tetap dianggap sebagai perpanjangan tangan para 

perencana pemerintah, dan fungsi utamanya adalah untuk mendapatkan dukungan 

masyarakat dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan rencana-rencana 

pembangunan. Partisipasi adalah baik dalam bidang pengambilan keputusan 

dan/atau proses perencanaandalam proses pelaksanaan program, dan  monitoring 

dan evaluasi terhadap program.  

 LPMD sebagai komunikator sekaligus agen perubahan memiliki tugas 

dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat. Agen perubahan merupakan orang- 

orang yang melaksanakan tugasnya mewujudkan usaha perubahan sosial ( 



Nasution,1988: 69) harus mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat pada 

RPJMD. Agen perubahan dalam pembangunan, menurut Rogers dan  Shoemaker 

berfungsi sebagai matarantai komunikasi antardua (atau lebih) sistem sosial. 

LPMD harus mampu menyampaikan pesan dengan tepat kepada komunikan yang 

tidak lain adalah masyarakat pada proses komunikasi agar tidak terjadi kesalah 

pahaman dan tumbuhnya partisipasi sebagai syarat keberhasilan pembangunan.  

Proses komunikasi adalah proses pengoperan lambang- lambang yang 

mengandung arti dari inndividu satu ke individu yang lain, pengoperan lambang 

ini dapat juga terjadi antara individu dan kelompok.  Ditambahkan juga bahwa 

setiap kegiatan komunikasi bertujuan mengubah sikap dan tindakan pihak 

komunikan, atau sekurang- kurangnya bermaksud untuk memperoleh persetujuan 

dan persetujuan atas tindakan dari komunikator atau apa yang dikatakan olehnya 

dalam pernyataannya Susanto (1974 : 432).  

Hal ini sejalan apa yang dikemukakan Hedebro dalam Nasution (1988: 57) 

mengenai 12 peran komunikasi dalam pembangunan diantaranya adalah 

komunikai dapat membantu orang untuk bertindak nyata dan komunikasi dapat 

membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan 

ditengah- tengah masyarakat.  Disini teknik  komunikasi yang tepat pada 

masyarakat sangat diperlukan LPMD yang juga sebagai salah satu penyusun 

RPJMD, dalam mencapai tujuan  menumbuhkan partisipasi masyarakat pada 

RPJMD yang berujung pada terwujudnya pembangunan yang maksimal dan 

tercapainya kesejahteraan masyarakat. Teknik komunikasi yang merupakan cara 

bagaimana pesan disampaikan akan menjadi penentu mau atau tidaknya 



masyarakat untuk berpartisipasi. Mengingat komunikasi yang pada dasarnya tidak 

dapat ditarik kembali, dengan kata lain jika teknik penyampaiannya salah maka 

tidak dapat mencapai tujuan komunikasi. Dimana dengan adanya teknik 

komunikasi yang baik maka perbedaan latar belakang dan kepentingan tidak lagi 

menjadi penghambat pembangunan sehingga tujuan dari RPJMD diharapkan 

dapat tercapai. Dengan demikian maka sampailah pada dasar ilmu komunikasi, 

yaitu bahwa  apabila suatu pesan tidak mencapai efek yang diinginkan, maka yang 

bersalah adalah pihak komunikator dalam hal ini adalah LPMD yang merupakan 

inovator dan komunikator. Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk 

mengkaji hal tersebut dengan penelitian. Bentuk penelitian menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Teknik komunikasi sangat penting untuk menumbuhkan 

partisipasi masyarakat dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

Kandangan.  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “bagaimana teknik komunikasi 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Kandangan dalam 

menumbuhkan partisipasi masyarakat pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa tahun 2009 – 2013? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik komunikasi  yang 

digunakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Kandangan 



dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa tahun 2009 – 2013. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan akademis  

 Kegunaan dalam penelitian ini adalah untuk menambah khasanah keilmuan 

bagi mahasiswa tentang teknik komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (LPMD) Desa Kandangan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2009 – 2013. 

2. Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermakna 

dalam bentuk referensi dan menjadi bahan acuan teknik komunikasi Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan program pembangunan 

lainnya. 

E. Kajian Pustaka 

E.1 Konsep Komunikasi Pembangunan  

E.1.1 Pengertian Komunikasi Pembangunan  

 Komunikasi pembangunan dikemukakan oleh Quebral dan Gomez (1976) 

dalam Nasution (1988 :82) mengatakan, bahwa komunikasi pembangunan 

merupakan disiplin ilmu dan praktikum komunikasi kegiatan komunikasi untuk 

perubahan sosial yang berencana. Komunikasi pembangunan dimaksudkan untuk 



secara sadar meningkatkan pembangunan manusiawi, dan itu berarti komunikasi 

yang akan menghapuskan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan. Dalam 

komunikasi pembangunan yang diutamakan adalah kegiatan mendidik dan 

memotivasi masyarakat, bukannya memberi laporan yang yang tidak realistik dari 

fakta-fakta atau sekedar penonjolan diri. Dimana tujuan komunikasi 

pembangunan  sadalah untuk menanamkan gagasan, sikap mental, dan 

mengajarkan ketrampilan yang dibutuhkan oleh negara berkembang. Secara 

pragmatis, Quebral merumuskan bahwa komunikasi pembangunan adalah 

komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu 

negara ( Nasution, 1988 :82). 

 Pengertian lain diungkapkan Effendy (2006:92) yang 

mengartikan  komunikasi pembangunan sebagai proses penyebaran pesan oleh 

seseorang atau sekelompok orang kepada khalayak guna mengubah sikap, 

pendapat, dan perilakunya dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah 

dan kepuasan batiniah. Komunikasi pembangunan merupakan proses interaksi 

seluruh warga masyarakat (aparat pemerintah, penyuluh, tokoh masyarakat, 

Lembaga Kemasyarakatan, individu atau kelompok/organisasi sosial) untuk 

menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan partisipasi melalui proses perubahan 

terencana demi tercapainya mutu-hidup secara berkesinambungan, dengan 

menggunakan teknologi atau menerapkan ide-ide yang sudah terpilih. 

 Komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi – 

sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik  di antara semua 

pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan; terutama antara masyarakat 



dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian 

terhadap pembangunan (Nasution, 2009:106). Komunikasi dalam pembangunan 

sendiri menurut  Rogers (1985)  tetap dianggap sebagai kepanjangan tangan para 

perencana pemerintah, dan fungsi utamanya adalah untuk mendapatkan dukungan 

masyarakat dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan rencana- rencana 

pembangunan. Dari uraian Rogers ini jelas bahwa setiap pembangunan dalam 

suatu bangsa memegang peranan penting. Dan karenanya pemerintah dalam 

melancarkan komunikasinya perlu memperhatikan strategi apa yang akan 

digunakan untuk menyampaikan pesan sehingga efek yang diharapkan itu sesuai 

dengan harapan (Muslimin, 2010 : 159).  

 Dari uraian di atas dapat diartikan, bahwa komunikasi pembangunan 

adalah proses interaksi dan penyebaran informasi secara timbal balik antara pihak-

pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan 

lembaga kemasyarakatan) sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian 

pembangunan. Komunikasi pembangunan dilakukan untuk menumbuhkan 

kesadaran dan partisipasi masyarakat.  

E.1. 2 Proses Komunikasi Pembangunan 

 Dalam proses komunikasi pembangunan, pemerintah atau pihak-pihak 

yang memiliki ide-ide tentang pembangunan dapat berperan sebagai sumber 

pesan. Pesan tersebut di sebarkan kepada komunikan (penerima pesan) oleh 

komunikator melalui saluran-saluran atau media dengan efek tertentu. Dalam 

proses komunikasi dapat terjadi umpan balik (feedback) dari komunikan kepada 

komunikator sebagai reaksi atas pesan-pesan pembangunan yang disampaikan. 



Umpan balik tersebut dapat dilakukan langsung oleh komunikan (feedback 

external) ataupun diinterpretasikan sendiri oleh komunikator (feedback 

inferensial). Yang dapat digambarkan pada skema berikut 

(saatropoetro,1986:156): 

 

 

    umpan balik / feedback 

     eksternal 

 

    feedback internal  

 

   Feedback Inferensial  

Efek disini merupakan perubahan -  perubahan yang terjadi akibat dari penyebaran 

pesan yang diterima  efektif oleh penerima pesan.  

E.1.3 Teknik Komunikasi Pembangunan 

 Teknik berkomunikasi adalah cara atau “seni” penyampaian suatu pesan 

yang dilakukan seorang komunikator sedemikian rupa sehingga menimbulkan 

dampak tertentu pada komunikan. Pesan yang dikomunikasikan komunikator 

adalah pernyataan sebagai panduan pikiran dan perasaan, dapat berupa ide, 

Sumber Penyebar 

Pesan 

Sarana 

saluran 

pesan Efek Penerima  

pesan 

decoding encoding 



informasi keluhan, keyakinan imbauan, anjuran dan sebagainya (Effendy, 

1992:6).   

Dimana  dalam penyampaian pesan, bentuk pesan dapat berupa : 

1. Informatif  

Memberikan keterangan- keterangan dan kemudian komunikan dapat 

mengambil kesimpulan sendiri. Dalam situasi tertentu pesan informatif 

lebih berhasil daripada pesan persuasif, misalnya, pesan informatif yang 

disampaikan oleh kalangan cendikiawan. 

2. Persuasif  

Pesan yang bersifat bujukan, yakni membangkitkan pengertian dan 

kesadaran seorang bahwa apa yang disampaikan akan memberikan 

pendapai, pandangan atau sikap sehingga terjadi perubahan. Tetapi 

perubahan yang terjadi itu adalah atas kehendak sendiri, misalnya, pada 

waktu seseorang melakukan lobbying ketika sedang beristirahat. 

3. Pesan yang bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi 

Bentuk penyampaian pesan dengan cara memaksa atau dengan cara 

coersif. Koersif merupakan bentuk agitasi dengan ciri munculnya situasi 

tekanan batin yang dapat menimbulkan ketakutan diantara penerima 

pesan. Koersif dapat berbentuk perintah, instruksi, dan sebagainya ( 

biasanya hal ini terjadi pada organisasi yang pimpinannya menerapkan 

gaya kepemimpinan yang lebih bersifat otoriter)(Muslimin, 2010 : 19-20).  

Adapun pesan dapat disampaikan dengan cara : 

a. Dengan Lisan / face to face/ langsung  



b. Dengan menggunakan media (Muslimin, 2010 : 19) 

 

E.1.4  Peran  Komunikasi Dalam Pembangunan 

Dari usalan berbagai ulasan para ahli Hebredo mendaftar 12 peran yang dapat 

dilakukan komunikasi dalam pembangunan dalam (Nasution, 1988 : 56-58) 

diantaranya : 

1. Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan 

membujukkan nilai-nilai, sikap mental, dan bentuk perilaku yang 

menunjang modernisasi. 

2. Komunikasi dapat mengajarkan ketrampilan-ketrampilan baru, mulai dari 

baca tulis ke pertanian, hingga keberhasilan lingkungan, hingga reparsi 

mobil ( Schramm, 1967) 

3. Media massa bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya 

pengetahuan 

4. Mendia masssa dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang seolah-

olah dialami sendiri, sehingga mengurangi biaya psikis dan ekonomis 

untuk menciptakn kepribadian yang mobile. 

5. Komunikasi dapat meningkattkan aspirasi yang merupakan perangsang 

untuk bertindak nyata. 

6. Komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan norma-norma baru 

dan keharmonisan dari masa transisi (Rao,1966). 



7. Komunikasi dapat membantu orang lebih condong untuk berpartisipasi 

dalam pembuatan keputusan ditengah kehidupan bermasyarakat. 

8. Komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat yang 

bercirikan tradisional, dengan membawakan pengetahuan kepada massa. 

Mereka yang beroleh informasi akan menjadi orang yang berarti, dan para 

pemimpin tradisional akan tertantang oleh kenyataan bahwa ada orang-

orang lain yang juga mempunyai kelebihan dalam hal informasi. 

9. Komunikasi dapat menciptakan rasa kebangsaan sebagai sesuatu yang 

mengatasi kesetiaan – kesetiaan lokal. 

10. Komunikasi dapat membantu mayoritas populasi menyadari pentingnya 

arti mereka sebagai warga negara, sehingga dapat membantu 

meningkatkan aktivitas politik (Rao,1966) 

11. Komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program-

program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk 

12. Komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik 

menjadi suatu proses yang berlangsung sendiri (self-perpetuating) 

 

E.1.5  Faktor- Faktor Penghambat Komunikasi Pembangunan 

Dalam berkomunikai sering kali terdapat faktor-faktor penghambat, Effendy 

(1992 : 11-16) dalam bukunya yang berjudul Dinamika Komunikasi memaparkan 

faktor- faktor penghambat diantaranya  

1. Hambatan Sosio- Antro-psikologis 



a. Hambatan sosio 

Masyrakat terdiri dari berbagai golongan dan lapisan, yang 

menimbulkan perbedaan dalam status sosial, agama, ideologi, tingkat 

pendidikan, tingkat kekayaan dan sebagainya, yang kesemuanya dapat 

menjadi hambatan halam komunikasi. 

b. Hambatan antropologis 

Manusia meskipun satu sama lain sama dalam jenisnya sebagai 

makhluk “homosapiens” , tetapi ditakdirkan berbeda dalam banyak 

hal. Berbeda dalam postur, warna kulit, dan kebudayaan, yang pada 

kelanjutannya berbeda dalam gaya hidup (way of life), norma, 

kebiasaan dan bahasa. Dalam melancarkan komunikasinya seorang 

komunikator tidak akan berhasil apabila ia tidak mengenal siapa 

komunikan yang dijadikan sasarannya. 

c. Hambatan psikologis 

Faktor psikologis sering kali menjadi hambatan dalam komunikasi. 

Hal ini umumnya disebabkan si komunikator sebelum melancarkan 

komunikasinya tidak mengkaji diri komunikan. Komunikasi sulit 

untuk berhasil apabila komunikan sedang sedih , bingung, merasa 

kecewa, merasa iri hati, dan kondisi psikologis lainnya, juga jika 

komunikasimenaruh prasangka (prejudice) kepada komunikator. 

2. Hambatan Semantis 

Faktor Semantis menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator 

sebagai “alat” untuk menyalurkan pikiran dan perasaanya kepada 



komunikan. Demi kelancaran komunikasinya seorang komunikator harus 

benar-benar memperhatikan gangguan semantis ini, sebab salah ucap atau 

salah tulis dapat menimbulkan salah pengertian (misunderstanding) atau 

salah tafsir (misinterpretation), yang pada gilirannya bisa menimbulkan 

salah komunikasi (miscommunication). 

3. Hambatan Mekanis 

Hambatan mekanis dijumpai pada media yang dipergunakan dalam 

melancarkan komunikasi. Banyak contoh yang kita alami dalam 

kehidupan sehari-hari, suara telepon yang krotokan, ketikan huruf yang 

buram pada surat, suara yang hilang muncul pada pesawat radio, berita 

surat kabar yang sulit dicari pada sambungan kolomnya, gambar yang 

meliuk liuk pada pesawat televisi, dan lain – lain. 

4. Hambatan ekologis 

Hambatan ekologis terjadi disebabkan oleh gangguan lingkungan terhadap 

proses berlangsungnya komunikasi, jadi datangnya dari lingkungan. 

 

E.2  Partisipasi Masyarakat  

E.2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat  

Menurut Shadily (1984:47) Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri 

dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara 

golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat adalah suatu 

kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat yang 

menyebabkan perubahan itu. Partisipasi merupakan hal yang penting dalam 



pembangunan. Partisipasi terbentuk apabila adanya keikutsertaan masyarakat 

terhadap kegiatan atau program yang diberikan oleh pemerintah, tanpa adanya 

partisipasi dari masyarakat program dan rencana yang di berikan oleh pemerintah 

tidak akan berjalan sesuai  dengan harapan pemerintah. 

Keith Davis dalam Sastropoetro (1986:13) mendefisnisikan partisipasi sebagai 

keterlibatan mental/ pikiran dan emosi/ perasaan seseorang didalam situasi 

kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok 

dalam mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. 

Dari pengertian pengertian tersebut ada tiga buah unsur penting dalam 

melaksanakan partisipasi, yaitu : 

1. Bahwa partisipasi/keikutsertaan/keterlibatan/peran serta, sesungguhnya 

merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata- 

mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah. 

2. Unsur kedua adalah kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha 

mencapai tujuan kelompok. Ini berarti, bahwa terdapat rasa senang, 

kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota 

kelompok dengan segala nilainya. 

3. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab. Unsur tersebut merupakan segi 

yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Diakui sebagai anggota artinya 

ada rasa “sense of belongingness”. 

Demikian pula yang diungkapkan Drs. R.A Santoso Sastropoetro dalam bukunya 

yang berjudul Partisipasi, komunikasi, persuasi, dan disiplin dalam 



pemabangunan nasional. Partisipasi adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran 

disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan 

bersama. Satropoetro dalam bukunya juga mengutip definisi partisipasi dari 

Daryono, SH pada Workshop tentang partisipasi masyarakat tanggal 14 – 20 

Nopember 1983  partisipasi berarti keterlibatan dalam proses pengambilan 

keputusan , menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dari prioritas, dalam 

rangka mengeksploitasikan sumber-sumber potensial dalam pembangunan 

(Sastropoetro, 1986 : 39-40) . 

E.2.2 Jenis Partisipasi  

Santoso Sastropoetro (1986:32) dalam bukunya Partisipasi, komunikasi, 

persuasi, dan disiplin dalam pembangunan nasional mengemukakan jenis- jenis 

partisipasi, yaitu : 

1. Partisipasi pikiran ( pshycological participation) 

2. Partisipasi tenaga (physical participation) 

3. Partisipasi pikiran dan tenaga (pshycological and physical participation) 

4. Partisipasi keahlian ( participation with skill) 

5. Partisipasi barang ( material participation) 

6. Partisipasi uang ( money participation) 

E.2.3 Faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 

Menurut Sastropoetro (1986 : 22) faktor –faktor yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat adalah : 



1.  Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan 

sosial dan percaya terhadap diri sendiri. 

2.  Faktor lain adalah penginterpretasian yang diangkat terhadap agama 

3.  Kecenderungan untuk menyalah artikan motivasi, tujuan, dan kepentingan 

organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi 

yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk 

seperti halnya yang terjadi di beberapa negara. 

4.  Tersedianya kesempatan kerja yang lebih baik diluar pedesaan 

5.  Tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai 

program pembangunan. 

E.2.4 Unsur Penting dalam  partisipasi 

Dalam partisipasi memiliki sejumlah unsur penting yang menentukan seperti yang 

dinyatakan oleh Santoso Sastropoetro sebagai berikut: 

1. Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif 

2. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh 

pengertian yang menumbuhkan kesadaran. 

3. Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan. 

4. Kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk sendiri tanpa 

dipaksa oleh orang lain. 

5. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama (Sastropoetro, 

1986:41). 

 



E.2.5 Bidang- bidang untuk partisipasi masyarakat 

Dalam mencapai tujuan dari suatu program pemerintah, masyarakat selaku inti 

penting dari program itu sendiri dalam berpartisipasi meliputi bidang : 

1. Dalam proses pengambilan keputusan dan/atau proses perencanaan 

2. Dalam proses pelaksanaan program 

3. Dalam proses monitoring dan evaluasi terhadap program. (Sastropoetro , 

1986 : 21) 

E.2.6 Syarat partisipasi efektif 

Dalam mencapai partisipasi yang efektif Keith Davis dalam Sastropoetro (1986 : 

16-18) mengemukakan beberapa syarat  yaitu:  

1. Untuk dapat berpartisipasi diperlukan waktu. Waktu termaksud adalah 

untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pemrakarsa atau pimpinan. 

Pesan tersebut mengandung informasi apa dan bagaiman serta mengapa 

diperlukan partisipasi. Pesan- pesan itu disampaikan melalui komunikasi. 

2. Bilamana dalam kegiatan partisipasi ini diperlukan dana perangsang, 

hendaknya dibatasi seperlunya agar tidak menimbulkan kesan 

“memanjakan”, yang akan menimbulkan efek negatif. 

3.   Subyek partisipasi hendaknya relevan atau berkaitan dengan organisasi 

dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang 

menjadi perhatiannya/interesnya. 

4. Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, dalam arti 

kata yang bersangkutan memiliki luas lingkup pemikiran dan pengalaman 



yang sama dengan komunikator, dan kalaupun belum ada, maka unsur-

unsur itu ditumbuhkan oleh komunikator. 

5. Partisipan harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasii 

timbal balik, misalnya menggunakan bahasa yang sama atau yang sama- 

sama dipahami, sehingga tercipta pertukaran pikiran yang efektif/ berhasil. 

6. Pihak yang bersangkutan bebas didalam melaksanakan peran serta tersebut 

sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.  

7. Bila partisipasi diadakan untuk menentukan suatu kegiatan hendaknya 

didasarkan kepada kebebasan dalam kelompok, artinya tidak dilakukan 

pemaksaan atau penekanan yang dapat menimbulkan ketegangan atau 

gangguan dalam pikiran atau jiwa pihak-pihak yang bersangkutan.  

E.2.7 Tahapan-tahapan partisipasi  

menurut Talijiduhu Ndraha dalam bukunya Pembangunan Masyarakat 

Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, partisipasi memiliki tahapan  yaitu: 

1. Partisipasi dalam atau melalui kontaknya dengan pihak lain (contact 

change) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial. 

2. Partisipasi dalam mempersiapkan atau menyerap dan memberikan 

tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, 

memenuhi, melaksanakan,) menginginkan, menerima dengan syarat, 

maupun dalam arti menolaknya 



3. Partisipasi dalam perencanaan kegiatan, termasuk pengambilan keputusan 

(penetapan rancana) termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib 

mereka dan partisipasi dalam hal yang bersifat ternis (desain proyek) 

4.  Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. 

5.  Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil 

kegiatan. 

6. Partisipasi dalam menilai kegiatan (Ndraha, 1990:103-104). 

E.2.8 Tingkatan Partisipasi 

Tingkat partisipasi menurut Sastropoetro (1986) dibagi kedalam : 

1. Tingkat saling mengerti  

Tujuannya adalah untuk membantu para anggota agar memahami masing-masing 

fungsi dan sikap, sehingga dapat menegembangkan kerjasama yang lebih baik. 

Dengan demikian secara pribadi mereka akan menjadi lebih banyak terlibat, 

bersikap kreatip dan juga menjadi lebih bertanggung jawab. 

2. Tingkat penasihatan/ sugesti 

Tingkat ini dibangun atas dasar saling mengerti, oleh karena para anggota 

kelompok pada hakikatnya sudah cenderung siap untuk memberikan suatu usul/ 

saran kalau telah memahami masalah dan ataupun situasi yang dihadapkan pada 

mereka 

3. Tingkat otoritas 



Otoritas pada dasarnya memberikan pada kelompok suatu wewenang untuk 

memantapkan keputusannya. Kewenangan sedemikian dapat bersifat resmi kalau 

kelompok hanya memberikan kepada pimpinan konsep keputusan yang kemudian 

dapat diresmikan menjadi keputusan oleh si pemimpin.  

E.3 Lembaga Pemberdayaan Mastyarakat Desa (LPMD) 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan lembaga yang mewadahi 

aspirasi masyarakat dan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Dimana LPMD 

Desa Kandangan dalam peraturan Kepala Desa nomor 5 Tahun 2008 tentang 

susunan pengurus  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa  yang mana 

memiliki  tugas : 

1. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan, gotong royong di 

masyarakat serta menumbuhkan partisipasi masyarakat secara aktif dan 

positif dalam melaksanakan pembangunan secara terpadu. 

2. Membina, meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, gotong royong, 

kerjasama antar lembaga yang ada di masyarakat serta peranan wanita 

dalam mewujudkan sejahtera 

3. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam membantu pemerintah desa untuk 

menciptakan Ketahanan Masyarakat Desa. kepada Kepala Desa 

4. Bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugas  

Dalam keputusan tersebut ditetapkan pula struktur Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dengan susunan sebagai berikut : 

1. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 



2. Wakil Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 

3. Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 

4. Bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 

5. Seksi Agama dan Sosial  

6. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan  Hidup 

7. Seksi Kesehatan dan KB 

8. Seksi Pemuda dan Olah Raga 

9. Seksi Ekonomi dan Koperasi 

10. Seksi Pendidikan, Penerangan dan Kesadaran 

11. Seksi Keamanan 

 

F. Teori Difusi inovasi 

Difusi inovasi termasuk kedalam pengertian peran komunikasi secara luas 

dalam mengubah masyarakat melalui penyebarserapan ide-ide dan hal yang baru. 

Menurut Rogers dan Shoemaker, studi difusi mengkaji pesan-pesan yang berupa 

ide-ide atau gagasan baru maka di pihak penerima akan timbul suatu derajat 

resiko tertentu. Hal ini kemudian memyebabkan perilaku yang berbeda (karena 

adanya hal-hal baru tersebut ) pada penerima pesan, daripada kalau si penerima 

pesan berhadapan dengan pesan- pesan biasa yang bukan merupakan inovasi 

(Nasution, 1988:63). 

 Dalam teori ini difusi inovasi sebagai suatu gejala kemasyarakatan 

berlangsung berbarengan dengan perubahan sosial yang terjadi bahkan kedua hal 



itu merupakan sesuatu yang saling menyebabkan satu sama lain. Berlangsungnya 

suatu perubahan sosial, diantaranya disebabkan diperkenalkannya ataupun 

dimasukkannya hal-hal, gagasan-gagasan dan ide-ide yang baru. Hal-hal yang 

baru tersebut dikenal sebagai inovasi. Masuknya inovasi kedalam sebuah sistem 

sosial terutama karena terjadinya komunikasi antar anggota dari suatu masyarakat, 

ataupun antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain, akan 

menyebabkan terjadinya berbagai perubahan yang dialami oleh masyarakat 

tersebut., baik itu struktur, fungsi maupun peran yang dilakukan. Dengan 

demikian komunikasi merupakan faktor yang penting untuk terjadinya suatu 

perubahan sosial. Melalui saluran- saluran komunikasi sesungguhnya telah terjadi 

pengenalan, pemahaman, maupun penilaian yang kelak akan menghasilkan 

penerimaan ataupun penolakan terhadap suatu inovasi (Muslimin 2010 : 180). 

Dalam proses persebarserapan inovasi Rogers dan Shoemaker dalan Nasution 

(1988:64-65) terdapat unsur-unsur utama yang terdiri dari: 

1. Suatu inovasi 

2. Yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu 

3. Dalam suatu jangka waktu 

4. Diantara para anggota suatu sistem sosial 

Inovasi terkait fenomena ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa untuk menuju kesejahteraan masyarakat Desa Kandangan.   

Masuknya inovasi ketengah suatu sistem sosial terutama karena terjadinya 

komunikasi antar anggota suatu masyarakat, ataupun antara suatu masyarakat 

dengan masyarakat lain. Difusi inovasi menyebabkan masyarakat menjadi 



berubah, dan perubahan sosialpun merangsang orang untuk menemukan dan 

menyebarluaskan hal- hal yang baru yang pada akhirnya dapat terjadi penerimaan 

atau penolakan atas inovasi tersebut pada fenomena ini diwujudkan dalan 

kesediaan untuk berpartisipasi atau menolak untuk berpartisipasi. Dalam 

fenomena ini inovasi terdiri dari dua komponen, yakni komponen ide terkait 

rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kandangan  dan 

komponen objek (aspek material atau produk fisik dari ide tadi) yang tidak lain 

merupakan bentuk fisik dari realisasi pembangunan. Karena penerimaan  inovasi 

memiliki kedua komponen tersebut memerlukan  adopsi yang berupa tindakan 

(action) dalam hal ini adalah partisipasi dari masyarakat. 

Posisi teori dalam penelitian ini menjelaskan masuknya inovasi yang berupa 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa oleh Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Desa pada masyrarakat Desa Kandangan terkait Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan menggunakan teknik komunikasi  

sehingga diharapkan  tercapainya partisipasi masyarakat untuk menuju kesuksesan 

pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dimulai dari 

pngambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi 

atas kegiatan pembangunan.  

G. Metode Penelitian 

G.1  Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu 

proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang 

menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan 



kualitatif memiliki tujuan untuk membuat penjelasan data secara sistematis 

faktual dan akurat mengenai fenomena dan realitas sosial yang terjadi pada daerah 

yang menjadi obyek peneliti. 

 

G. 2 Lokasi  Penelitian  

Lokasi penelitian dalam penelitian ini penulis memilih Lembaga Pemberdayaan 

Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Pemilihan lokasi ini 

karena  Desa Kandangaan sebagai desa yang sedang berkembang dengan 

melakukan pembangunan secara berencana melalui program Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa. 

 

G. 3 Subyek Penelitian  

Penetapan subyek dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu  peneliti memiliki pertimbangan 

khusus dalam menentukan subyek untuk di wawancarai. Menurut Sugiyono 

(2008:219) bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu. Adapun karakteristik subyek dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kandangan Periode 

2008-2013 



2. Bertanggung jawab terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa tahun 2009-2013 pada Desa Kandangan 

3. Memahami secara langsung Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa tahun 2009-2013 pada Desa Kandangan 

4. Terlibat langsung  dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

tahun 2009-2013 pada Desa Kandangan 

5. Berhak menyampaikan langsung  tentang program Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa tahun 2009-2013 pada Desa Kandangan pada 

masyarakat 

Dari karakteristik yang telah ditentukan, peneliti menetapkan tiga orang sebagai 

subyek penelitian yaitu (1) Ketua, (2) Seksi Pembangunan, pemberdayaan, dan 

lingkungan hidup, serta (3) Seksi pendidikan, penerangan, dan kesadaran 

masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa pada periode 2008-2013. 

Berkaitan dengan judul penelitian, maka peneliti menetapkan masyarakat Desa 

Kandangan  sebagai informan penelitian yang diwakili oleh tokoh masyarakat. 

Penetapan informan penelitian dalam penelitian ini untuk mendapatkan data 

skunder sebagai kroscek dari data yang didapatkan dari informan. 

 

G.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 



a. Wawancara 

Merupakan bentuk komunikasi dua orang, melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengejukan pertanyaan-

pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2008 :180).  Peneliti memilih 

wawancara tidak struktur yakni wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematia dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono,2008). 

Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari 

semua responden. Wawancara tak struktur bersifat luwes, dengan sususnan 

pertanyaan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan sesuai kondisi pada saat 

wawancara.. Adapaun alasan peneliti menggunakan teknik wawancara 

diantaranya yaitu : 

1. Peneliti dapat bertemu dan berhadapan langsung dan berhadapan 

langsung (face to face) dengan informan. 

2. Data yang diperoleh adalah data primer karena diperoleh langsung 

dari subyek dan informan 

3. Data yang diperoleh cenderung bersifat kualitatif dan cenderung 

subyektif  

4. Informan tidak terpaku pada pilihan jawaban yang disediakan oleh 

peneliti. Informan akan lebih bebas menjabarkan atau menjelaskan 

jawabannya. 



Berdasar subyek penelitian dan informan yang telah ditentukan, dalam penelitian 

ini peneliti melakukan wawancara kepada :  

1. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kandangan periode 

2008-2013 

2. Seksi Pembangunan, pemberdayaan, dan lingkungan hidup Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kandangan periode 2008-2013 

3. Seksi pendidikan, penerangan, dan kesadaran masyarakat Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kandangan periode 2008-2013 

4. Tokoh masyarakat Desa Kandangan  

 

b. Dokumentasi 

Merupakan teknik pengumpulan meneliti catatan – catatan atau dokumen sebagai 

sumber data. Datanya berupa laporan- laporan resmi Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (LPMD) Desa Kandangan. Dalam metode ini peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Mengengah Desa, dokumen keputusan Kepala Desa  tentang susunan pengurus 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  Desa (LPMD) Desa Kandangan periode 

2008-2013,  Proposal pengajuan pembangunan, dokumentasi foto dan lain 

sebagainya. 

Adapun alasan peneliti menggunakan teknik dokumentasi diantaranya 

yaitu : 

1) Menguatkan data yang didapatkan dari teknik yang lain. 



2) Membuktikan data dari hasil wawancara. 

c. Observasi  

Merupakan teknik pengamatan dengan menggunakan indera terhadap gejala-

gejala atau kejadian yang diangkat pada suatu waktu. Dengan mengamati teknik 

komunikasi yang dilakukan LPMD Desa Kandangan dalam menumbuhkan 

prtisipasi masyarakat khususnya pada RPJMD tahun 2009-2013 yang memang 

menjadi objek penelitian. Alasan penelitian menggunakan metode observasi, 

yakni : 

1. Peneliti datang dan melihat secara langsung sehingga peneliti dapat 

mengetahui dan merasakan secara lansung . 

2. Untuk memastikan hasil data yang didapat dari wawancara dan 

dokumentasi. 

3. Data yang didapat melengkapi data yang tidak didapat melalui metode 

lain.  

 

G. 5  Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan semenjak sebelum memasuki 

lapangan. Peneliti memulai analisis semenjak ditemukan permasalahan sampai 

penelitian berakhir. Nasution (dalam Sugiyono, 2008:245) menyatakan analisis 

telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke 

lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil akhir. Namun dalam 



penelitian ini peneliti lebih memfokuskan analisis selama proses di lapangan 

bersamaan dengan pengumpulan data. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data di lapangan 

dengan model Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2008: 247) diantaranya 

yaitu : 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka semakin banyak pula data 

yang diperoleh. Maka diperlukan adanya pencatatan dan diperlukan segera adanya 

analisis data dengan reduksi data. Menurut Sugiyono (2008:247) mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dalam mereduksi, peneliti dapat dibantu dengan 

menggunakan peralatan elektronik seperti computer dan dengan memberikan 

kode-kode pada aspek-aspek tertentu. 

2. Data Display (penyajian data) 

Setelah peneliti mereduksi data, langkah selanjutnya yang ditempuh 

adalah mendisplay data. Peneliti akan menyajikan data dengan uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles dan Huberman, 

(dalam Sugiyono, 2008:249) menyatakan “the most frequent form of display data 

for qualitative research data in the past has been narrative text”.Yang paling 

sering sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

teks yang bersifat naratif. 



Dengan menggunakan data display maka diharapkan peneliti akan diberi 

kemudahan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja 

selanjutnya dengan melihat apa yang telah dipahami sebelumnya. 

 

3. Conclusion Drawing/verification 

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data dan penyajian data, langkah 

yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.Kesimpulan pada 

penelitian kualitatif diharapkan dapat menjawab yang ada di rumusan masalah 

yang telah dirumuskan sejak awal ditambah dengan bukti-bukti atau data-data 

yang telah ada. 

Skema teknik analisis data ( interactive model ):  

 

 

 

 

 

G. 6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data  

 Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan kriteria untuk memenuhi nilai 

kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian 

harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden 

Data Collection 

Data Reduction  

Data Display 

Conclusions 

drawing/verifying 



sebagai informan. Untuk hasil penelitian yang dapat dipercaya, terdapat dua 

teknik pemeriksaan keabsahan data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Meningkatkan ketekunan  

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data 

dan urutan peristiwa dapat direkam secara praktis dan sistematis 

(Sugiyono, 2008 :272). 

2. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber merupakan pengujian  kredibilitas data yang 

diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2008 :274). 

 

 

 


