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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketokohan adalah orang yang memiliki kredibilitas (al amin), daya

tarik, dan kekuasaan, yang oleh Rakhmat (dalam Arifin, 2011: 236) dengan

menghormati Aristoteles, menyebutnya sebagai ethos. Dengan kata lain,

ketokohan sama dengan ethos, yaitu gabungan antara kredibilitas, atraksi dan

kekuasaan. Orang yang memiliki ketokohan menurut Nimmo (dalam Arifin,

2011: 236) dapat disebut juga sebagai pahlawan politik.

Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa pemberi suara dalam

pemilihan umum cenderung menjatuhkan pilihannya kepada pahlawan politik,

yaitu kandidat yang sesuai dengan citra jabatan ideal baginya (Arifin, 2011:

236). Citra jabatan ideal yang dimaksud itu ialah politikus yang memiliki

ketokohan, karena mempunyai sifat-sifat utama seperti kecakapan,

kedewasaan, keberanian, dan sebagainya, serta memiliki “rekam jejak” yang

baik dalam perjuangan politik terutama perjuangan menegakkan kebenaran

dan keadilan. Karakteristik kepahlawan politik itu, juga dipublikasikan oleh

media massa atau media sosial, sehingga tercipta citra dan Opini Publik yang

positif baginya dikalangan publik.

Bangsa Indonesia terbiasa dengan budaya paternalistik yang

menempatkan sikap dan perilaku mereka selalu mengikuti sang tokoh panutan

Bangsa Indonesia terbiasa dengan budaya paternalistik yang menempatkan

sikap dan perilaku mereka selalu mengikuti sang tokoh panutan. Menurut



Teten Masduki,1 dengan pemilihan langsung pemilih secara teorites menjadi

lebih independent. Akan tetapi, pada pemilih-pemilih yang masih bersifat

“tradisional” dan sangat bergantung dengan tokoh panutannya, politik uang

masih bisa bekerja dengan cara membeli tokoh panutan tersebut2.

Perdebatan mengenai pimpinan yang baik tidak pernah berhenti,

dikotohi tentang seorang pemimpin selalu ada karena perbedaan pendapat

mengenai kualitas seorang pemimpin. SukarNo misalnya dianggap berjasa

memerdekakan bangsa Indonesia yang merupakan salah satu dari duet

proklamator SukarNo-Hatta. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa beliau

bukan pemimpin yang baik karena telah membawa kondisi perekonomian

Indonesia ke titik terburuk, dengan inflasi yang tinggi yaitu di atas 600 persen

yang terjadi pada tahun 1966, SoekarNo dianggap kurang memperhatikan

bidang Ekonomi tetapi lebih memperhatikan bidang politik dengan

pernyataannya yang terkenal: “Revolusi Indonesia belum selesai”3.

Terlepas dari perdebatan kualitas pemimpin yang baik, untuk

mengukur unsur-unsur yang perlu ada pada seorang pemimpin antara lain

adalah entusiasme, integritas, ulet, fair, hangat, rendah hati, dan percaya diri.

Seorang pemimpin tidak perlu populer, tetapi harus dihormati. Hal ini karena

orang disekitarnya tidak akan merasa nyaman apabila seorang pemimpin

1 Arifin,    Anwar.   2011.  “Komunikasi Politik (Filsafat - Paradigma - Teori - Tujuan - Strategi
dan Komunikasi Politik Indonesia)”. Yogyakarta: Graha Ilmu

2 Denny Thong. 2011. Memanusiakan Manusia: Menata Jiwa Membangun Bangsa. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, Hal.  350

3 Riwanto Tirtosudarmo. Mencari Indonesia: Demografi-politik pasca-Soeharto. Jakarta: LIPI
Press Hal. 161

4 Frans H. Winarta. 2009. Suara Rakyat Hukum  Tertinggi. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Hal. 208



selalu menuntut orang lain dengan standar kerja (kinerja) yang tinggi. Seorang

pemimpin juga tidak memperlakukan orang di sekitarnya secara berbeda,

tetapi memperlakukannya secara sama dan tidak ada anak emas, dalam

mengambil keputusan dilakukan secara mandiri, menghargai prestasi, dan

menghukum yang bersalah atau tidak berprestasi.4

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Prinsip otoNomi desa mencakup aspek politik, Ekonomi,

sosial, budaya dan pemerintahan. Namun, sebagai catatan, prinsip daerah

otoNomi ini berbeda dengan prinsip wilayah merdeka. Sebagai daerah

otoNom, desa memang memiliki berbagai kebebasan untuk mengelola sumber

daya yang ada di wilayahnya yang ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran

warganya, dalam bingkai konstitusi yang berlaku di wilayah kedaulatan

Republik Indonesia.

Dengan demikian, otoNomi yang diberikan kepada desa dalam

penyelenggaraan pengelolaan desa masih dibatasi oleh aturan-aturan yang

berlaku sesuai dengan tata urutan perundangan di Indonesia, serta aturan-

aturan lain yang berlaku. Hal ini jelas berbeda dengan desa sebagai wilayah

yang merdeka, di mana tidak ada aturan lain yang mengikat dan membatasi

kewenangan desa dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya di

4 Ibid. 2009. Hal. 208



wilayahnya.

Sebagai wujud timbal baliknya, maka Pemerintah Republik Indonesia

seyogyanya telah mengakomodasi kepentingan desa dalam penyelenggaraan

pemerintahan nasional. Hingga, muncullah berbagai macam produk kebijakan

yang ditujukan untuk menata penyelenggaraan pemerintahan desa, di mana

berdasarkan prinsip desentralisasi, sebagian besar kewenangan penataan

penyelenggaraan pemerintahan desa diserahkan kepada pemerintahan di level

Kabupaten. Berdasarkan kewenangan ini, maka Pemerintah Kabupaten

menjadi ujung tombak kewajiban pemerintah pusat untuk menata desa. Dan

salah satu dari program perencanaan otoNomi desa yang masih dibawah

lingkup kabupaten adalah penanaman pehaman tentang politik ditingkat desa

yakni dengan diadakannya Pemilihan Kepala Desa (PILKADES), namun

akhir-akhir ini sesuatu yang diharapkan dari PILKADES ini tidak sesuai

dengan yang diinginkan, akan tetapi PILKADES pada tahun 2010 ini banyak

menyisakan konflik dan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Kepemimpinan seorang Kepala Desa di setiap desa mesti mampu

menjadi contoh atau teladan yang baik bagi masyarakatnya. Bila di desa

mampu melahirkan pemimpin yang bagus dalam melangsungkan

pembangunan, maka desa itu akan berubah ke arah yang lebih baik. Hasil

penelitian terdahulu berkaitan dengan model kepemimpinan pemerintahan

desa dilakukan oleh Hery Kurniawan. Hasil penelitian Hery Kurniawan

tentang  “Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air



Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan OtoNomi Desa)”5 diketahui bahwa

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk politik lokal di tingkat

desa yang sejalan dalam mewujudkan otoNomi desa. Pemerintah turut

menjaga dan mengawasi otoNomi desa yang di berikan oleh pemerintah

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 desa yang kemudian

diatur oleh Peraturan Pemerintah Kabupaten Asahan No. 7 tahun 2005 tentang

pemilihan Kepala Desa. Peraturan pemerintah tersebut bertujuan untuk

menjaga agar pemilihan kepala desa tersebut dapat berjalan dengan baik dan

lancar dengan peraturan yang telah ditetapkan. Melalui Peraturan tersebut

diharapkan dapat menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat desa.

Penelitian lain berkaitan dengan kepemimpinan pedesaan dilakukan

oleh LaksmoNo Widagdo tentang “Kepala Desa dan Kepemimpinan

Perdesaan: Persepsi Kader Posyandu Di Kecamatan Mlonggo Kabupaten

Jepara, Jawa Tengah, 2000”,6 diketahui bahwa peran serta masyarakat

khususnya sebagai kader tidak dapat timbul begitu saja tetapi harus ada

motivasi dari pihak lain yang sifatnya terus menerus. Motivasi tersebut dapat

berasal dari lingkungan, yaitu pemerintah atau swasta, dan dapat juga berasal

dari masyarakat sendiri. Motivasi yang berasal dari pemerintah atau swasta

lebih bersifat temporer sedangkan motivasi yang berasal dari masyarakat,

antara lain seperti sumber daya manusia termasuk tokoh masyarakat atau

5 Hery Kurniawan, 2009. “Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun
2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa)”, Skripsi. Medan: USU Repository.

6 Laksmono Widagdo, 2006. “Kepala Desa Dan Kepemimpinan Perdesaan: Persepsi Kader
Posyandu Di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 2000”. Makara, Kesehatan,
Vol. 10, No. 2, Desember 2006: Hal. 54-59



kepala desa (kades) diharapkan akan menjadi motivator yang sifatnya lebih

berkesinambungan. Namun, dalam pelaksanaannya, posyandu banyak

mengalami kendala dan kegagalan walaupun ada juga yang berhasil.

Kegagalan tersebut disebabkan antara lain karena di sana-sini banyak terjadi

angka putus (drop-out) kader karena kurang/tidak adanya motivasi dari kades.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai

model kepemimpinan dalam perspektif tokoh panutan dalam judul “Model

Kepemimpinan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Kepala Desa Sebagai

Tokoh Panutan Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Kecamatan Baki

Kabupaten Sukoharjo)”.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, Perumusan Masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah Model Kepemimpinan Kepala Desa yang diatur Dalam

Hukum Formal?

2. Bagaimanakah Persepsi Ketokohan Panutan dalam Proses Seleksi Calon

Kepala Desa di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Model Kepemimpinan Kepala Desa yang diatur Dalam

Hukum Formal di Kecamatan Baki kabupaten Sukoharjo.

2. Memaparkan Persepsi Ketokohan Panutan dalam Proses Seleksi Calon

Kepala Desa di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.



D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus kajian dan tujuan penelitian, maka diharapkan

penelitian memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Kontribusi Pemikiran

bagi Pemerintah Daerah dalam upaya Pengaturan Pemilihan Kepala Desa

di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan

bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan

Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

E. Landasan Teori

Penelitian ini membahas mengenai Kepemimpinan Kepala Desa

sebagai Tokoh Panutan. Teori Kepemimpinan yang digunakan sebagai Teori

Pendukung adalah Teori Kepemimpinan Secara Umum dan Kepemimpinan

Jawa.

1. Teori Kepemimpinan Secara Umum

Max Weber membagi Kepemimpinan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu:

Kepemimpinan Tradisional, Kepemimpinan Kharismatik, dan

Kepemimpinan berdasarkan Legal Rasional7. Tipe yang pertama adalah

Kepemimpinan Tradisional. Masyarakat yang memegang Kepemimpinan

ini meyakini bahwa jiwa Kepemimpinan dan Kebijaksanaan bisa

7 Hisyam Adnan, 2009 “Kepemimpinan”, diakses dari: http://www.hi-nan.com/web/node/349



diturunkan melalui garis darah. Mereka meyakini bahwa ada keluarga

tertentu yang mampu menjaga karakter Kepemimpinan. Tipe kedua adalah

Kepemimpinan Kharismatik. Pemimpin tipe ini dianggap memiliki

kemampuan Adikodrati, yaitu sifat dan kemampuan di atas rata-rata

manusia. Mereka adalah sosok yang dianggap memiliki kemampuan yang

ilahiyah, sehingga mampu melakukan hal-hal yang orang biasa tidak

mampu. Para nabi pada zaman dahulu adalah Pemimpin Kharismatik.

Mereka dibekali dengan mukjizat yang merupakan kekuatan Adikodrati.

Pemimpin seperti ini tidak setiap saat bisa lahir, dan tidak bisa dilahirkan.

Pemimpin seperti ini selalu dihormati pandangan dan Keputusannya. Tipe

ketiga adalah Kepemimpinan berdasarkan Legal Rasional, yaitu

Kepemimpinan yang didapat melalui Tata Cara dan Aturan Rasional yang

disusun untuk menyaring seorang Pemimpin. Masyarakat yang telah

menyusun Aturan Rasional dalam menentukan seorang Pemimpin

biasanya tidak memandang seseorang berdasarkan keturunan atau

karakternya. Mereka menetapkan Kriteria atau Persyaratan, dan ditetapkan

melalui Musyawarah atau pemilihan. Seorang Pemimpin Kharismatik bisa

saja lahir dari tipe yang ketiga ini. Seseorang yang tidak begitu dikenal,

namun karena terpilih dan mampu menunjukkan Karakter dan

Kemampuan yang luar biasa, ia bisa berubah menjadi Pemimpin

Kharismatik.

http://www.hi-nan.com/web/node/349


2. Teori Kepemimpinan Jawa

Dalam Kepemimpinan Tradisional di Pedesaan Jawa, terdapat dua

golongan pemimpin, yaitu golongan yang lebih Formal atau Resmi, yaitu

orang kuat, jago, dan bimbingan agama seperti yang terdapat pada para

pemimpin Islam lokal dan regional, kyai, terutama di Jawa. Golongan

pemimpin yang lain, pemimpin lokal yang informal, yang pengaruhnya

pun tak kalah besar adalah tabib dan guru8.

Pemilihan di desa merupakan lembaga yang sudah lama (meskipun

bukan “tradisional”) yang diperkenalkan oleh Raffles selama pemerintahan

peralihan Inggris pada awal abad kesembilan belas (1811-1816). Dan

pemilihan di desa selalu merupakan bagian penting di dalam penyelesaian

hubungan kekuasaan lokal. Siapapun yang menjadi kepala desa (lurah,

petinggi, bekel – untuk memberikan beberapa nama setempat sesuai

dengan jabatannya) dapat menentukan tanah bengkok yang biasanya luas

dan subur, dapat menangani situasi politik di desa dan menuai segala jenis

keuntungan dari kedudukannya yang berpengaruh: ia menerima sebagian

dari pajak yang dikumpulkan; jika ada tanah yang dijual atau disewa ia

menerima sejumlah prosentase, dan setiap sapi atau kerbau yang

disembelih ia harus diberi sepotong daging. Pendek kata, kepala desa

merupakan orang laki-laki (sangat jarang perempuan) yang terkemuka dan

beruntung9.

8 Ibid, 2001. Hal. : 46-47
9 Ibid, 2001. Hal. : 165



Masalah yang muncul dari konsep kekuasaan menurut Budaya

Jawa yang berbeda sekali dengan tradisi teori politik Barat, yakni bukan

bagaimana melaksanakan kekuasaan, tetapi bagaimana mengakumulasikan

kekuasaan? Oleh karena itu, yang banyak dipermasalahkan dengan budaya

Jawa adalah bagaimana memusatkan dan memelihara, bukan bagaimana

menggunakan secara tepat guna.

Menurut Budaya Jawa, kekuasaan diperoleh dengan cara bertapa

dan praktik yoga (puasa, meditasi, dan lain-lain). Selain itu, kekuasaan

dapat diperoleh dengan mengadakan upacara-upacara kebesaran yang

melibatkan banyak orang, objek yang mengandung “kekuatan” dan

simbol-simbol yang mengandung pengertian mistis. Kekuasaan juga

diperoleh dengan mengumpulkan benda-benda, seperti gamelan, keris,

kereta kencana, payung kebesaran dan barang-barang pusaka lainnya, atau

mereka yang dipandang mempunyai ‘kesakten’, seperti peramal, dukun,

resi, dan lain-lain.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum,

tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang



berlaku dalam masyarakat.10

Pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti langsung ke

lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait

mengenai Kepemimpinan Kepala Desa di Kecamatan Baki Kabupaten

Sukoharjo. Pihak terkait dalam penelitian ini adalah pihak masyarakat

Kabupaten Sukoharjo yang mengetahui secara konkret mengenai hal

tersebut.

Aspek yuridis dapat dilakukan dengan meneliti peraturan-peraturan

hukum yang terkait, di mana pengaturan terhadap kepemimpinan kepala

desa di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Sehingga diperlukan

peraturan lain sebagai pedoman pelaksanaan secara teknis dalam

mendukung pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa di Kecamatan Baki

Kabupaten Sukoharjo.

Jadi pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang

meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan

data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat langsung.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif

untuk mendiskripsikan tentang proses demokrasi dan partisipasi politik

masyarakat dalam pilkades serta potensi konflik yang terjadi, mulai dari

proses penetapan calon kepala desa, masa kampaye dan Proses Pemilihan

serta Penetapan Pemenang Pilkades di Kecamatan Baki Kabupaten

10 Soemitro, Ronny Hanitijo; S.H. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta,
Ghalia Indonesia, Hal 106.



Sukoharjo agar penelitian ini lebih akurat dan penjabarannya lebih detil.

Adapun pengertian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang

menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan pelaku yang dapat diamati,sedangkan deskriptif bertujuan

melukiskan secara sistimatis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau

bidang tertentu secara faktual dan cermat.

Dengan demikian penelitian kualitatif adalah salah satu metode

untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai bentuk penelitian

ilmiah yang dibangun atas dasar-dasar teori yang berkembang dari

penelitian dan terkontrol atas dasar empirik, maka asumsi peneliti bahwa

tehnik atau bentuk penelitian ini adalah sebuah penelitian yang obyektif.

3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan

skunder. Data primer adalah merupakan data wawancara dan observasi,

sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang berupa dokumentasi,

sedangkan sumber data untuk mengumpulkan informasi yang diinginkan

dapat diambil. Maka diperlukan informan sebagai pendukung kualitas

suatu penelitian. Informan adalah orang yang memberikan informasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara

komunikatif dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka dan

mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-



keterangan.

1) Responden

Responden adalah pihak-pihak yang berkompeten dengan

masalah yang diteliti11.

2) Informan

Informan adalah orang dalam latar penelitian yang

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan

kondisi latar penelitian.

b. Observasi

Adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengamati dan mencatat secara sistimatis gejala-gejala yang diselidiki

dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati gejala-

gejala yang terjadi dilapangan dengan cara peneliti datang sendiri

kelapangan. Tehnik ini berfungsi untuk mengamati kondisi lokasi

penelitian atau bentuk prilaku masyarakat atau kelompok dari ketiga

kubu.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis

antropologi. Antropologi sebagai salah satu cabang ilmu sosial diyakini

dapat mengkaji tentang manusia dan kebudayaan. Citra antropologi selama

ini lekat dengan hal-hal yang bersifat eksotik, masyarakat berskala kecil,

dan homogen, harus mengikuti perkembangan dunia kontemporer,

masyarakat yang kompleks, berubah-ubah, dan heterogen. Masih

11 Lexy J. Moleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja. Rosdakarya, hal 20



relevankah metodologi komparasi, holistik, dan observasi partisipan dalam

penelitian lapangan antropologi ketika memahami suatu ruang lingkup

penelitian berskala besar seperti negara-bangsa [nation-state)? Masihkah

kita pertahankan cara kerja antropologi ketika melakukan penelitian

lapangan berslogan "think globally act locally" dalam membaca

kebudayaan kontemporer? Bagaimana antropologi yang berkaca pada

pengaruh dan fungsi "tradisi", "sistem kekerabatan", dan "struktur sosial" -

terutama yang berkembang pada pemikiran positivistik.

Selain itu, di antara pengamat itu juga ada yang menilai bahwa

antropologi tampak gagap membaca sejumlah feNomena yang berkembang

seiring dengan momentum postmodern. Perkembangan saat ini, justru

mendorong antropologi dalam ketidakpastian untuk memaparkan realitas

sosial. Bahkan, perkembangan feNomena saat ini telah menciptakan krisis

representasi dalam ilmu sosial. Sungguh, saya termasuk yang paling gelisah

jika antropologi harus meng-undurkan diri dari dunia empiris, apalagi ia

harus terjebak dalam ketidakpastian memaparkan realitas sosial akibat

krisis representasi dalam ilmu sosial.

Di sisi lain, saya juga berharap bahwa antropologi tidak

"terprovokasi" dan "meloncat” terlalu jauh meninggalkan dunia empiris.

Sebab, harus ketika mendiskusikan persoalan kebudaya-an dan manusia,

pada dasarnya tidak hanya moNopoli semata. Sebut saja, pemikiran-

pemikiran cultural studies yang sangat asyik menikmati pemikiran falsafi

dan bahkan terkesan terlalu "di awang-awang", juga mengkaji masalah

kebudayaan dan manusia. Kendati keduanya sama-sama berusaha



merefleksikan persoalan kebudayaan, namun dilihat cara kerjanya

keduanya berkesan bersebarangan dan saling berjarak. Saya menginginkan

bahwa keduanya justru saling bersentuhan dan mampu secara sinergis

mengkonstruksi pengetahuan tentang kebudayaan secara lebih

komprehensif. Sebab, feNomena sosial akan terus menerus berkembang

dan bertumpu pada hal-hal yang sangat empirikal. Akan tetapi, saya juga

percaya bahwa secara konseptual kebenaran empirik jangan hanya terjebak

pada deskripsi faktual semata. la justru membutuhkan penjelasan yang

bersifat falsafi, dan di sanalah kajian teoritik menempati ranah yang kita

inginkan.12

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai

susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci.

Sistematika penulisan yang dimaksud adalah untuk mempermudah dan

memberikan gambaran secara menyeluruh dengan jelas dari isi penelitian

tersebut. Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang dilakukannya penelitian ini, di

mana penelitian ini dilakukan untuk menjawab kepemimpinan

Kepala Desa di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat berbagai teori dan pendapat dari para ahli serta

12 Thohir , Mudjaharin . 2011 Refleksi Pengalaman Penelitian Lapangan ; Ranah
Ilmu-ilmu Social dan Humaniora. Jakarta : Fasindo Hal 91- 92- 93



peraturan yang berlaku berkaitan erat dengan kepemimpinan Kepala

Desa di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo yang digunakan

sebagai pembahasan dan analisis.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara umum menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan

mengenai: model kepemimpinan Kepala Desa di Kecamatan Baki

Kabupaten Sukoharjo, memaparkan persepsi ketokohan panutan

Kepala Desa di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo,

menjelaskan dasar hukum proses pemilihan Kepala Desa di

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, menemukan proses seleksi

calon Kepala Desa di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

Dengan uraian ini maka akan memberikan jawaban tentang

permasalahan sebagaimana yang diajukan pada bab sebelumnya.

BAB IV : Penutup

Jawaban yang telah dikemukakan dari perumusan masalah, maka

akan diberikan kesimpulan mengenai model kepemimpinan Kepala

Desa di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, memaparkan

persepsi ketokohan panutan Kepala Desa di Kecamatan Baki

Kabupaten Sukoharjo, menjelaskan dasar hukum proses pemilihan

Kepala Desa di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo,

menemukan proses seleksi calon Kepala Desa di Kecamatan Baki

Kabupaten Sukoharjo.


