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ABSTRACT

This research, with the objective of assessing the level of community participation in 
rural development especially in health and education program, use the simple random 
sampling method to survey 25 % of the 362 heads of  households in Layeni. The result 
of this research indicated that most of people in Layeni (87,91%) have a high par-
ticipation rate in health programs while the participation rate in education programs 
was 85,71 %.  Personal Individual characteristics (age, education level, primary job 
and number of dependants) were not seen  to influence the individual’s participation 
rate in rural development programs, rather it was the compatibility development of 
the with the needs of the community which had the greatest effect on the participation 
level of the community.      
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 PENDAHULUAN
Dalam konteks pembangunan nasional, 

pembangunan diarahkan pada semua sektor 
dan di semua wilayah, termasuk di perdesaan.  
Pembangunan desa penting dilakukan mengingat 
sebagian besar penduduk Indonesia bermukim 
di pedesaan.

Pembangunan desa diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas hidup warga desa.  Sehu-
bungan dengan itu, pembangunan yang dilaku-
kan harus benar-benar menyentuh kepentingan 
masyarakat desa itu sendiri (Hagul, 1992).  Pada 
dasarnya, pembangunan masyarakat desa memi-
liki dua sasaran, yaitu sasaran jangka pendek dan 
jangka panjang.  Sasaran jangka pendek yaitu 
merangsang masyarakat untuk megambil tinda-
kan segera dan nyata, sedangkan sasaran jangka 
panjang yaitu membentuk rasa kepercayaan 
terhadap diri sendiri (Lowa, 1985).  

Dalam kaitannya dengan partisipasi 
masyarakat desa sebagai salah satu faktor pen-
dukung keberhasilan program-program pem-
bangunan desa, maka dapat dipastikan bahwa 
partisipasi masyarakat akan dapat diperoleh 
jika program-program dalam pembangunan 
memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat tersebut.  Selanjutnya dapat dipas-

tikan pula bahwa tujuan pembangunan itu akan 
tercapai pula.

Partisipasi oleh Mubyarto (Ndraha, 1990) 
diartikan sebagai kesediaan untuk membantu 
berhasilnya setiap program sesuai kemampuan 
setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepent-
ingan diri sendiri.  

Berbicara tentang keberhasilan pem-
bangunan desa, Desa Layeni di Kecamatan Teon 
Nila Serua (TNS), Kabupaten Maluku Tengah 
merupakan desa yang pembangunannya ter-
golong lebih maju dibandingkan desa-desa lain-
nya di Kecamatan TNS.  Memang keberadaan 
Desa Layeni sebagai pusat Kecamatan TNS 
memberikan peluang yang lebih bagi pengem-
bangan desa tersebut, tetapi tanpa partisipasi 
masyarakat desa tersebut, pembangunan di desa 
Layeni tidak akan berjalan dengan baik.

Dengan demikian, menarik untuk diteliti 
tingkat partisipasi masyarakat desa Layeni dalam 
pembangunan desa dan kesesuaian program-pro-
gram pembangunan dengan kebutuhan masyara-
kat desa tersebut.  Disamping itu, dengan melihat 
perbedaan karakteristik individu sebagai elemen 
masyarakat, penting juga dikaji ada tidaknya 
pengaruh karakteristik individu terhadap tingkat 
partisipasinya dalam pembangunan.  Bidang 
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pembangunan desa yang dipilih untuk dikaji 
adalah bidang kesehatan dan pendidikan karena 
kedua bidang pembangunan ini merupakan bi-
dang pembangunan desa yang sangat berkaitan 
langsung dengan kehidupan masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeta-
hui tingkat partisipasi masyarakat dalam pem-
bangunan desa, khususnya pembangunan bidang 
pendidikan dan kesehatan sebagai titik awal 
untuk menganalisis penyebab perbedaan tingkat 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
tersebut.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian  
Penelitian ini didesain sebagai penelitian 

survei, yaitu suatu penelitian yang mengambil 
sampel dari satu populasi dengan menggunakan 
kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang 
pokok (Singarimbun, 1989).

Penelitian berlangsung selama 3 bulan  
dengan lokasi desa Layeni, Kecamatan TNS, 
Kabupaten Maluku Tengah.  Lokasi ini dipilih 
secara sengaja dengan pertimbangan desa Layeni 
adalah desa yang tergolong lebih maju diband-
ingkan desa-desa lainnya di Kecamatan TNS.  
Sehubungan dengan itu, ingin dianalisis tingkat 
partisipasi masyarakat desa tersebut dalam pem-
bangunan desa.  

Penarikan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh kepala keluarga (KK) di desa Layeni 
yang berjumlah 362 KK. Sampel (responden) 
ditentukan sebesar 25 persen dari populasi yang 
penarikannya dilakukan secara acak sederhana.  
Dengan demikian, besar sampel adalah 91 
orang.

Pengumpulan dan Analisis Data   
Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari 

data primer yang berasal dari responden dan data 
sekunder.  Pengumpulan data primer dilakukan 
dengan mengadakan wawancara langsung den-
gan responden yang berpedoman kepada daftar 
pertanyaan (kuesioner), sedangkan data sekunder 
diperoleh dari instansi-instansi terkait, yaitu Kan-
tor Kecamatan TNS dan Kantor Desa Layeni.

Keseluruhan data yang terkumpul selan-
jutnya ditabulasi dan diolah sesuai kebutuhan 
untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

Definisi Operasional 
Pembangunan desa adalah keseluruhan 

program yang ditujukan untuk pengadaan atau 
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, 
dalam hal ini dibatasi pada dua bidang, yaitu 
pendidikan dan kesehatan. 

Partisipasi masyarakat dimaksudkan 
sebagai keterlibatan masyarakat dalam pemban-
gunan yang dinilai berdasarkan empat tahap keg-
iatan, yaitu: (1) tahap perencanaan pembangunan, 
(2) tahap pelaksanaan pembangunan, (3) tahap 
pemanfaatan hasil pembangunan, dan (4) tahap 
evaluasi.  Penilaian partisipasi individu dalam 
setiap tahap tersebut adalah sebagai berikut:
 Tahap perencanaan pembangunan dinilai 

berdasarkan tingkat kehadiran responden 
dalam pertemuan-pertemuan yang mem-
bicarakan perencanaan pembangunan desa 
dan keterlibatannya dalam pengambilan 
keputusan.  Rentang skor untuk tahap ini 
adalah 0–4.

 Tahap pelaksanaan pembangunan dinilai 
berdasarkan tingkat pengetahuan responden 
terhadap tujuan pembangunan desa dan 
keterlibatannya dalam pelaksanaan pem-
bangunan desa.  Rentang skor untuk tahap 
ini adalah 0 – 4.

 Tahap menikmati hasil pembangunan dinilai 
berdasarkan penilaian responden terhadap 
manfaat pembangunan dan keterlibatannya 
dalam memelihara serta mengembangkan 
hasil pembangunan. Rentang skor untuk 
tahap ini adalah 0–4.

 Tahap evaluasi dinilai berdasarkan tingkat 
kehadiran responden dalam berbagai 
pertemuan untuk mengevaluasi program 
pembangunan desa. Rentang skor untuk 
tahap ini adalah 0–2.

 Apabila terhadap pembangunan bidang 
pendidikan dan kesehatan diberlakukan penilaian 
yang sama mengikuti tahap-tahap tersebut, 
maka skor terendah partisipasi dalam pemban-
gunan untuk seorang responden adalah 0 (nol), 
sedangkan skor tertinggi adalah 14 untuk mas-
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ing-masing bidang pembangunan (pendidikan 
dan kesehatan).

 HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
  Umur, Tingkat Pendidikan, Jumlah 

Tanggungan, dan Mata Pencaharian 
Utama

 Hasil analisis data menunjukkan bahwa 
kisaran umur responden adalah 21–74 tahun 
dengan jumlah terbesar berada pada kelompok 
umur 39 – 56 tahun (Tabel 1).   
 Tabel 1. Distribusi Responden Menurut Kelompok 

Umur, Tingkat  Pendidikan, Jumlah Beban 
Tanggungan, dan Mata Pencaharian Utama

Sumber:  Data Primer (Diolah)
Bila dikaitkan dengan kelompok usia 

produktif menurut batasan BPS (15 – 64 tahun), 
maka terlihat bahwa 94,51 persen responden 
berada pada usia produktif, selebihnya berada 
pada usia non produktif (64 tahun ke atas).  Re-
sponden yang berusia <15 tahun tidak ditemukan.  
Keadaan ini mengindikasikan bahwa masyarakat 
desa Layeni didominasi oleh penduduk yang ter-
masuk golongan usia produktif yang merupakan 
modal penting dari sudut sumberdaya manusia 
bagi pembangunan desa.

Hal lain yang merupakan sisi penting dari 
sumberdaya manusia itu sendiri adalah tingkat 
pendidikannya.  Sebagian besar (58,24%) re-
sponden berpendidikan tamat SMU (Tabel 1).  
Sejumlah 7,69 persen responden bahkan telah 

menamatkan pendidikan setingkat akademi (D1 
dan D3).  Hal ini menunjukkan bahwa masyara-
kat desa Layeni telah menyadari arti pendidikan 
bagi kehidupan. Dikaitkan dengan pembangunan, 
sumberdaya manusia dengan tingkat pendidikan 
yang baik akan lebih mendukung, terutama dari 
segi wawasan terhadap pembangunan itu sendiri 
yang selanjutnya dapat mempengaruhi partisi-
pasinya dalam pembangunan.       

Ditinjau dari sudut beban tanggungan, 
sebagian besar responden (43,96%) memiliki 
jumlah beban tanggungan yang tergolong sedikit, 
yaitu 3 – 4 orang dengan mata pencaharian utama 
adalah sebagai petani (Tabel 1).
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 
Desa

Hasil analisis tentang tingkat partisipasi 
masyarakat secara umum dalam pembangunan 
desa menunjukkan bahwa masyarakat desa 
Layeni telah berpartisipasi secara baik dalam 
pembangunan desa, khususnya pembangunan di 
bidang kesehatan dan pendidikan.  Pembangunan 
bidang kesehatan mendapat respon yang sangat 
baik dari sebagian besar (87,91%) masyarakat.  
Hampir tidak berbeda halnya dengan pembangu-
nan bidang pendidikan yang direspon sangat baik 
oleh sekitar 85,71 persen masyarakat (Tabel 2).  
Hal ini tentu sangat menggembirakan dan sesuai 
dengan tuntutan saat ini.  

Setelah era reformasi, upaya peningkatan 
partisipasi masyarakat dalam pendidikan di-
lakukan dengan kebijakan Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS).  Dalam hal ini, kepala sekolah, 
guru, dan masyarakat merupakan pelaku utama 
dan terdepan dalam penyelenggaraan pendi-
dikan di sekolah, sehingga segala keputusan 
penanganan persoalan pendidikan pada tingkat 
sekolah harus dihasilkan dari interaksi ketiga 
pihak tersebut (Forum Pengembangan Partisipasi 
Masyarakat, 2006).  Keadaan seperti ini juga 
terlihat di Desa Layeni.  

 Tabel 2.  Tingkat Partisipasi Masyarakat 
dalam Pembangunan Desa

Ket. :  Angka dalam kurung menunjukkan persen-
tase. Sumber:  Data Primer (Diolah)
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Bila dianalisis lebih lanjut dengan mem-
perhatikan faktor umur, maka didapat hasil anali-
sis tentang hubungan antara tingkat partisipasi 
masyarakat desa Layeni dengan faktor umur 
tersebut seperti pada Tabel 3.  Hasil analisis 
menunjukkan bahwa perbedaan umur seseorang 
tidak menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat 
partisipasi dalam pembangunan kesehatan dan 
pendidikan.  Sebagian besar masyarakat pada 
setiap kelompok umur memiliki tingkat parti-
sipasi yang tinggi dalam pembangunan.  Hal 
yang menarik adalah ditemukannya seorang 
penduduk pada kelompok umur 57 – 74 ta-
hun yang memiliki tingkat partisipasi rendah.  
Setelah ditelusuri ternyata yang bersangkutan 
menganggap bahwa partisipasi seseorang dalam 
pembangunan cukup diberikan pada tahap pelak-
sanaan dan menikmati hasil, sedangkan pada 
tahap perencanaan dan evaluasi dianggap bukan 
merupakan tanggungjawab masyarakat melain-
kan pemerintah.  Anggapan seperti ini adalah 
tidak tepat karena semestinya masyarakat harus 

terlibat dalam seluruh tahap dalam pembangunan 
sesuai dengan pendekatan dari bawah ke atas 
(bottom up approach).  Sejalan dengan hal ini, 
Mangatas (2007) menyatakan bahwa yang paling 
dibutuhkan masyarakat lapisan bawah terutama 
yang tinggal di desa adalah pola pemberdayaan 
yang sifatnya bottom-up intervention yang 
menghargai dan mengakui bahwa masyarakat 
lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi 
kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, 
serta mampu melakukan usaha-usaha produktif 
dengan prinsip swadaya dan kebersamaan.  

Pada umumnya pembangunan merupakan 
kehendak masyarakat yang terwujud dalam 
keputusan-keputusan yang diambil oleh para 
pimpinan dan kemudian disusun dalam suatu per-
encanaan yang selanjutnya dilaksanakan. Prasaja 
(1990) mengemukakan bahwa mekanisme pem-
bangunan desa adalah merupakan proses perpad-
uan antara kegiatan pemerintah disatu pihak dan 
partisipasi masyarakat dilain pihak.      

Tabel 3. Hubungan antara Kelompok Umur Responden dengan Tingkat Partisipasinya 
dalam Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan  

Dalam hubungannya dengan tingkat 
pendidikan, tingkat partisipasi dalam pemban-
gunan juga tidak berbeda antar orang dengan 
tingkat pendidikan yang berbeda.  Hal ini dapat 
dikatakan karena sebagian besar responden 
pada setiap kelompok tingkat pendidikan me-
miliki tingkat partisipasi yang tergolong tinggi 
dalam pembangunan kesehatan dan pendidikan 
(Tabel 4).  Hasil pengamatan di lapangan juga 
menunjukkan bahwa hampir seluruh responden 

memiliki pemahaman yang sama tentang pem-
bangunan bidang kesehatan dan pendidikan di 
desa tersebut.  Keadaan ini dapat terjadi karena 
dalam kehidupan sehari-hari komunikasi antar 
penduduk berjalan cukup lancar sehingga sering 
terjadi pertukaran informasi diantara penduduk, 
termasuk informasi tentang program-program 
yang sedang dan akan berlangsung di desa 
mereka.   

   Ket.    :  Angka dalam kurung menunjukkan persentase
   Sumber :  Data Primer (Diolah)
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Tabel 4. Hubungan antara Tingkat Pendidikan Responden dengan Tingkat Partisipasinya 
dalam Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan  

 

 Sama halnya dengan faktor umur dan 
tingkat pendidikan, faktor jumlah beban tanggun-
gan juga tidak mempengaruhi seseorang untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan 
dan pendidikan di desa Layeni.  Sebagian besar 
responden dari setiap kelompok jumlah beban 
tanggungan tergolong berpartisipasi secara 
aktif dalam kedua bidang pembangunan terse-
but.  Hal ini tergambar secara jelas pada Tabel 
5.  Meskipun demikian, adanya sejumlah 7,69 
persen responden dengan jumlah beban tang-

gungan 3 – 4 orang memiliki tingkat partisipasi 
yang tergolong sedang dan 1,10 persen dengan 
tingkat partisipasi rendah dalam pembangunan 
kesehatan perlu ditelusuri lebih mendalam. Ke-
nyataannya orang-orang yang termasuk dalam 
kelompok ini kurang memanfaatkan sarana dan 
prasarana kesehatan yang ada di desa tersebut, 
tetapi lebih sering memanfaatkan sarana dan 
prasarana kesehatan di tempat lain, seperti di 
Masohi (Ibukota Kabupaten Maluku Tengah) 
dan Ambon (Ibukota Provinsi Maluku).           

 Tabel 5.  Hubungan antara Jumlah Beban Tanggungan Responden dengan Tingkat Partisipasinya 
dalam Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan  

Dalam beberapa hal, biasanya pekerjaan 
utama seseorang akan mempengaruhi orang 
tersebut dalam memberikan respon terhadap 
sesuatu.  Misalnya, seorang petani akan memiliki 
respon yang sangat baik terhadap program-pro-
gram pembangunan pertanian yang bertujuan 
meningkatkan pendapatan para petani;  seorang 
pendidik/guru akan memberikan respon yang 
cukup positip terhadap program pembangunan 
bidang pendidikan, dan lain sebagainya.  

Di desa Layeni,  pekerjaan utama ses-
eorang ternyata tidak mempengaruhinya untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya 
pembangunan bidang kesehatan dan pendidi-
kan. Sebagian besar masyarakat, baik sebagai 
petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun 
wiraswastawan memiliki tingkat partisipasi 
yang tergolong tinggi dalam pembangunan 
dimaksud (Tabel 6).  Kenyataan ini tentu san-
gat menggembirakan mengingat partisipasi 
masyarakat sangat perlu untuk memperlancar 
program pembangunan.  

Ket. :  Angka dalam kurung menunjukkan persentase
Sumber :  Data Primer (Diolah)

Ket. :  Angka dalam kurung menunjukkan persentase
Sumber:  Data Primer (Diolah)
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   Tabel 6. Hubungan antara Pekerjaan Utama Responden dengan Tingkat  Partisipasinya 
dalam Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan   

Ket. :  Angka dalam kurung menunjukkan persentase
Sumber :  Data Primer (Diolah)

gap sebagai permasalahan yang dihadapi oleh 
masyarakat), haruslah didiskusikan dengan ma-
syarakat tersebut sebelum keputusan-keputusan 
diambil dan masyarakat harus terlibat didalam 
keseluruhan proyek pembangunan tersebut.  Hal 
yang sama dikemukakan oleh Dahama dan Bhat-
nagar (1980) yang menegaskan bahwa untuk 
setiap program pembangunan masyarakat, studi 
tentang situasi masyarakat saat ini, masalah yang 
mereka hadapi, dan kebutuhan mereka sangatlah 
penting.  Masyarakat harus menyatakan apa yang 
menjadi kebutuhan mereka dan masalah apa yang 
harus diprioritaskan untuk dipecahkan.      

Hasil analisis pada Tabel 7 menunjuk-
kan bahwa sebagian besar responden menilai 
bahwa program pembangunan bidang kesehatan 
dan pendidikan di desa Layeni memang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat.  Masyarakat 
merasa sangat terbantu dengan pembangunan 
tersebut.  Masyarakat merasa turut memiliki 
program pembangunan dan oleh karena itu selalu 
berpartisipasi untuk mendukung pelaksanaan 
program pembangunan tersebut.  Kenyataan ini 
membuktikan bahwa partisipasi masyarakat akan 
dapat diperoleh jika program pembangunan yang 
dilaksanakan memang benar-benar sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat.        

 Faktor lain yang perlu dilihat adalah 
kesesuaian program pembangunan bidang ke-
sehatan dan pendidikan tersebut dengan kebu-
tuhan masyarakat.  Pendekatan pembangunan 
yang bersifat bottom up approach diyakini dapat 
menghasilkan program yang lebih sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat.  Cary  (1973) seorang 
yang menaruh perhatian pada bidang pemban-
gunan masyarakat (community development) 
menyatakan bahwa pembangunan masyarakat 
berkenaan dengan partisipasi penuh seluruh 
masyarakat dalam pengambilan keputusan dan 
dalam proses (pelaksanaan) kegiatan pemban-
gunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam 
pengambilan keputusan akan menghasilkan 
keputusan tentang program-program pembangu-
nan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat tersebut.  

Sanders (1958) dalam bukunya berjudul 
The Community, mengutip pidato Sekretaris 
Jenderal PBB pada tanggal 12 Maret 1957 yang 
antara lain menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan dalam masyarakat haruslah 
berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat 
tersebut.  Sejalan dengan hal tersebut, Hardiman 
(1986) menyatakan bahwa dalam pembangunan, 
rancangan permasalahan dan pemecahan terha-
dap masalah tersebut (dalam hal ini yang diang-

Tabel 7.  Distribusi Responden Menurut Tingkat Kesesuaian Program Pembangunan 
dengan Kebutuhan Masyarakat

Ket. :  Angka dalam kurung menunjukkan persentase 
Sumber :  Data Primer (Diolah)
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PENUTUP

Kesimpulan
1.     Partisipasi masyarakat desa sangat diper-

lukan dalam menunjang pembangunan 
desa karena tanpa partisipasi masyarakat 
desa mustahil pembangunan desa akan 
berhasil.  Masyarakat desa adalah subjek 
pembangunan, bukan objek pembangunan 
itu sendiri.

2.    Partisipasi masyarakat desa dalam pemban-
gunan akan diperoleh jika program-program 
dalam pembangunan itu benar-benar sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

3.     Sebagian besar masyarakat desa Layeni 
sangat respon terhadap program-program 
pembangunan kesehatan dan pendidikan 
yang berlangsung di desa tersebut karena 
masyarakat terlibat secara aktif mulai dari 
tahap perencanaan, pelaksanaan, peman-
faatan hasil, dan evaluasi pembangunan. 

S a r a n
1.    Masih adanya masyarakat yang kurang 

berpartisipasi dalam pembangunan mem-
buktikan bahwa perlunya pembinaan kepada 
seluruh masyarakat untuk memberi kesada-
ran bahwa pembangunan itu adalah milik 
masyarakat dan untuk masyarakat, karena 
itu diperlukan partisipasi seluruh masyara-
kat tanpa terkecuali dan pada semua tahap 
pembangunan, mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evalusi 
pembangunan.  Pembinaan dimaksud perlu 
dilakukan oleh pihak-pihak terkait, seperti 
pemerintahan desa, tokoh-tokoh masyara-
kat, dan orang-orang kunci (key person) 
dalam desa tersebut.    

2.      Setiap program pembangunan yang akan 
dilaksanakan sebaiknya menggunakan prin-
sip-prinsip dalam bottom up approach agar 
program pembangunan yang dilaksanakan 
nantinya benar-benar sesuai dengan kebu-
tuhan masyarakat. 
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