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SARI 

Luthfi, Muhammad. 2016, Pengaruh Dimensi Struktural, Dimensi Rasional, dan 

Dimensi Kognitif Modal Sosial terhadap Persepsi Kinerja Perangkat Desa di Kabupaten 

Kudus. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS UNNES. Pembimbing I  Martien 

Herna Susanti, S.Sos.,M.Si. dan Pembimbing II Drs. Sumarno, M.A . 119 Halaman 

Kata Kunci : Modal Sosial, Dimensi Struktural, Dimensi Rasional, Dimensi 

Kogitif, Perangkat Desa 

Pelaksanaan undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, Aparatur desa di 

tuntut untuk bisa mengelola rumah tangganya sendiri dengan bantuan keuangan dari 

APBN. Desa harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarat secara optimal, 

baik melalui kinerja aparatur desa maupun peraturan yang menunjang dalam proses 

pembangunan yang ada didesa. Sebagai salah satu elemen dalam pemerintahan desa, 

perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa untuk membantu 

menjalankan tugas kepala desa secara administratif maupun implementasi kebijakan 

sehingga titik sentral pemerintahan desa selain kepala desa yaitu berada di perangkat 

desa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada  pengaruh dimensi 

struktural, dimensi rasional, dan dimensi kognitif modal sosial terhadap kinerja 

perangkat desa di kabupaten kudus.  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perangkat desa yang ada 

dikabupaten kudus yaitu sebanyak 1550 oarang perangkat desa. Sedangkan sempel yang 

diambil sebanyak 95 perangkat desa yang didapat dari rumus Slovin dengan taraf 

kesalahan sebesar 10% yang tersebar di empat kecamatan di kabupaten kudus. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

angket/kuesioner, dokumentasi, observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan 

metode analisis deskriptif persentase, analisis uji regresi linier berganda,  dan analisis 

uji hipotesis dengan bantuan program SPSS.  

Hasil  persamaan model regresi berganda  yang diperoleh persamaan sebagai 

berikut : Y=1.380+0.314X₁+0.533X₂+0.803X₃. uji persamaan regresi dengan 

persamaan uji F, diperoleh bahwa F hitung = 61.570 dengan signifikansi 0.000 < 0.05 

hasil ini menunjukkan F hitung Signifikan sehingga adanya pengaruh antara dimensi 

strukrural, dimensi rasional, dan dimensi kognitif modal sosial berpengaruh terhadap 

kinerja perangkat desa sebesar 65.8 %sisanya 34.2 % % dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

Hasil regresi dimensi struktural X₁ = 0.314 berpengaruh secara positif, hasil 
uji hipotesa menunjukkan H₁ diterima sehingga kinerja perangkat desa 
dipengaruhi dimensi struktural seperti ikatan jaringan, konfigurasi jaringan, dan 

organisasi yang terlibat. Hasil regresi dimensi rasional X₂ = 0.533 berpengaruh positif, 

hasil uji hipotasi menunjukkan H₂ diterima sehingga kinerja perangkat desa dipengaruhi 

dimensi rasional yang meliputiadanya rasa saling percaya, resiprositas, kewajiban, 

harapan, serta adanya rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap orang lain. Hasil 

regresi dimensi kognitif X₃=0.803 berpengaruh secara positif, hasil uji hipotesis 

menunjukkan H₃ diterima sehingga kinerja perangkat desa dipengaruhi dimensi kognitif 

yang meliputi berbagi cerita, bahasa bersama, dan visi bersama. 

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu adanya pengaruh positif dan signifikan 

dimensi struktural, dimensi rasional, dan dimensi kognitif terhadap kinerja perangkat 

desa di kabupaten kudus. Saran dalam penelitian ini adalah saran yang ditujukan kepada 
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perangkat desa untuk mengoptimalkan modal sosial yang dimilikinya khususnya 

dimensi struktural (ikatan jaringan, konfigurasi jaringan, dan organisasi yang terlibat), 

dimensi rasional(adanya rasa saling percaya, resiprositas, kewajiban, harapan, serta 

adanya rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap orang lain), dan dimensi 

kognitif(berbagi cerita, bahasa bersama, dan visi bersama)  menjadi strategis bagi 

peningkatan kinerja individual perangkat desa. Serta aktifiasi  modal sosial dapat 

dilakukan melalui penugasan perangkat desa dalam berbagai kegiatan seperti seminar, 

workshop,kerjasama yang dilakukan dengan desa lain ataupun instransi pemerintaha 

yang lebih tinggi, serta dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan melalui pengalaman dialam 

terbuka. 
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ABSTRACT 

 

 

Luthfi, Muhammad. 2016, The Effect of Structural, Rational and Cognitive Dimension 

of Social Capital to The Performance Improvement of Village Officials in Kudus 

District. Politics and CivicsDepartment Faculty of Social Science Unnes. First Advisor 

Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si and Second Advisor Drs. Sumarno, M.A. 119 

pages 

 

Keywords: Social Modal, Structural Dimension, Rational Dimension, Cognitive 

Dimension, Village Officials 

 

In the Implementation of Law no 6 of 2014 about Village, village officials are 

demanded to manage their own household with financial assistance from the state 

budget (APBN). Village should be able to provide optimal service, either through the 

village officials performance or the rules which support the village development 

process. As one of the element in village government, village officials are appointed, to 

help run errands village chief  administrativelyas well as implement policy, and 

dismissed by village head. Therefore, besides  on the chief, the central of a village is on 

the village officials. This study aims to see whether there are effects to structural 

dimension, rational dimension, cognitive dimension of social capital to the village 

officials performance in Kudus District.  

The population of this study were all of village officials in Kudus District as 

many as 1550 people of  village officials, while the sample taken were 95 people of 

them obtained from Slovin (Sevilla,2007), formula with 10% standard error spread 

across four sub-district in Kudus district. The method used in this study involved 

questionnaire, documentation, observation and interview. The data analysis used 

descriptive-analysis of percentage, multiple linear regression testing analysis and 

hypothesis testing  analysis with SPSS.  

The result of multiple regression equation obtained from the is Y=1.380+0.314 

X₁+0.533X₂+0.803X₃.  From the regression equation test with F-test equation, obtained  

that F = 61.570 with 0,000 < 0,05 significance. This result shows that F is significant, so 

the influence of structural, rational and cognitive dimension of social modal affect the 

performance of the village officials as much as 65,8%, while the influence for each 

dimension partially are 7,18% for structural dimension, 11,90% for rational dimension, 

and 17,47% for cognitive dimension.  

It can conclude in this study that there are positive influence and significant 

structural, rational and cognitive dimension to the village officials in Kudus district. The 

suggestion in this study is addressed to the village officials to optimize their social 

modal, especially structural, rational, and cognitive dimension which are strategic to 

improve individual performance of village officials. Besides, the activation of social 

modal can be done  through the village officials assignment in various activities, such as 

seminars, workshops, cooperation with other village or higher government agencies, 

and involvement in trainings through outdoor experience. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya 

pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk 

mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat 

lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya 

kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya desentralisasi memberikan 

kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri 

dalam bentuk kebijakan otonomi daerah. 

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk 

mengembangkan sumberdaya yang dimilikinya sebesar-besarnya untuk 

kepentingan kemakmuran rakyatnya. Pada dasarnya pemberian otonomi 

kepada daerah memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi-potensi daerah 

yang ada untuk dapat dikembangkan, juga pemberian otonomi daerah ditujukan 

untuk mempercepat pembangunan-pembangunan yang ada di daerah, selain itu 

kebijakan otonomi daerah di arahkan untuk peningkatan sumber daya manusia, 

kualitas, efisiensi, efektifitas seluruh tatanan administrasi termasuk 

kemampuan individu, disiplin, dan keteladanan.  

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut 

diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada 
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pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang 

bersangkutan (Djohermansyah
 
,1990:52). 

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

dalam Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa  otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Desa merupakan istitusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan 

hukumnya sendiri dan relatif mandiri. Secara historis desa merupakan cikal 

bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh 

sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan 

lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang sangat penting sehingga desa 

diberikan otonomi khusus untuk bisa mengelola kawasannya menjadi lebih 

maju. 

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa negara 

melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan 

demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam 

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, 

makmur, dan sejahtera. 

Lahirnya undang-undang ini membawa sebuah perbedaan yang cukup 

nyata.  Awalnya desa selama ini lemah dan tergantung tidak memiliki 

kedudukan dan kewenangan yang jelas atau lebih banyak menanggung 

kewajiban daripada kewenangan, menjadi objek politisasi dan pembangunan, 
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serta tidak menjadi asset negara melainkan menjadi beban berat bagi negara. di 

UU tentang Desa yang baru membawa semangat dan tujuan memperkuat desa, 

memperjelas kewenangan dan kedudukan desa, membuat desa sebagai subjek 

pembangunan, serta desa menjadi asset negara yang mempunyai sumbangan 

terhadap cita-cita kesejahteraan rakyat. 

Menurut Widjaja otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh 

serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah (Widjaja,2003:4). 

Sebaliknya pemerintah memiliki kewajiban menghormati otonomi asli yang 

dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan 

perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki 

kekayaan harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. 

Secara langsung konsep otonomi desa memerlukan kesiapan di muka dari 

semua pihak, baik sumberdaya manusia dan infrastruktur desa untuk 

menunjang kelangsungan sumberdaya organisasi desa. 

Dalam desa terdapat seperangkat organisasi desa yang meliputi, kepala 

desa dan perangkat desa, yang menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan 

yang sudah ada. Perangkat desa mengambil peranan yang cukup penting dalam 

kegiatan administratif maupun proses pembangunan yang ada di desa.  

Di dalam undang-undang tentang desa dikatakan bahwa  perangkat desa 

terdiri atas: sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang 

secara teknis membantu kepala desa menjalankan roda pemerintahan di desa 

dan perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh seorang kepala desa. Jadi 
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dapat dikatakan bahwa perangkat desa menjadi kelengkapan desa yang cukup 

penting dalam maju atau mundurnya pemerintahan desa dalam proses 

pembangunannya. Sehingga masih dirasa perlu untuk meningkatkan kualitas 

kinerja perangkat desa untuk menunjang proses pembangunan desa yang lebih 

baik. 

Manusia merupakan sumber daya yang paling bernilai, karena sumber 

daya manusia membuat tehnik dan program yang dapat  menentukan 

pemanfaatan sumber daya manusia secara lebih efektif (Fuadsyah, 2002:1). 

Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam 

organisasi adalah melalui modal sosial. Tujuannya untuk meningkatkan 

semangat kerja dan produktifitas kerja. Selain itu untuk mencapai tujuan 

organisasi diperlukan koordinasi, baik koordinasi personal maupun koordinasi 

kelompok. 

Perangkat Desa dianggap sebagai salah satu sumber daya terpenting 

dalam suatu Desa, dimana perangkat desa menjadi penggerak utama atas 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada 

masyarakat, maka perangkat desa sebagai sumber daya harus dioptimalkan 

dengan baik agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien serta memiliki 

kinerja yang tinggi.  

Konsep persepsi peningkatan kinerja sendiri dilakukan untukmelihat 

persepsi perangkat desa dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada 

masyarakat. Persepsi seseorang merupakam suatu proses yang aktif dimana 

yang memegang peranan bukan hanya stimulasi yang mengenalnya, tetapi juga 
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ia sebagai keseluruhan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasi, dan 

sikap yang relevan terhadap stimulus tersebut (Sobur, 2013:445). 

Mahsun mendevinisikan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic 

palnning sutu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut 

prestasi atau tingkat keberhasilan individu dalam menjalankan tugasnya di 

dalam sebuah organisasi (Mahsun,2006:25) 

Menurut Widodo (2005:vii) dalam konsep birokrasi yang profesional 

yang berbasis kinerja menjadi sangat luas. Setidaknya bidang cakupannya 

meliputi aspek: kelembagaan; sumberdaya manusia, dan ketatalaksanaan. 

Sehingga ketiga elemen ini sangat penting dalam konsep birokrasi yang 

profesional untuk menunjang pelayanan yang optimal. 

Pada era keterbukaan seperti saat sekarang, memang peran perangkat 

desa menjadi semakin penting, disamping harus mampu dan mempunyai jiwa 

enterprenure untuk dapat mengelola potensi-potensi yang ada dalam rangka 

menggerakkan pembangunan. Namun awalnya perangkat desa hanya 

melakukan kegiatan administrasi saja, di era keterbukaan ini perangkat desa 

dituntut lebih kreatif dalam membangun dan mengambangkan desanya 

sehingga tujuan dari otonomi desa dapat terwujud. 

Kinerja perangkat desa sebagai individu dalam organisasi pemerintahan 

desa, memerlukan telaah mendalam terhadap peningkatan kinerja perangkat 

desa yang dipengaruhi modal sosial. Menurut Lin (2001: 30) modal sosial pada 
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tingkat individual adalah kemampuan individu mengakses dan memanfaatkan 

sumberdaya yang melekat dalam jaringan sosial untuk pencapaian tujuan 

terentu. Modal sosial sebagai investasi dalam jaringan sosial dan individu yang 

terlibat dalam jejaring sosial dapat menghasilkan keuntungan bagi individu 

secara langsung maupun organisasi yang diikutinya. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Prajogo yang berjudul 

“Pengaruh Modal Sosial Pada Kinerja Anggota Organisasi (Kasus Untuk 

Karyawan Setingkat Staf Pada Sebuah Perusahaan Otomotif Di Jawa Tengah”  

menyatakan bahwa modal sosial memiliki pengaruh positif dalam kinerja. 

Sehingga penelitian ini mencoba melihat pengaruh modal sosial untuk 

meningkatkan kinerja perangkat desa ( 2003 : 13) 

Penelitian ini mengacu pada pendekatan yang diungkapkan oleh 

Nahapiet dan Ghoshal (1998). Teori ini mengedepankan keterpengaruhan 

dimensi-dimensi modal sosial yang meliputi dimensi struktural, dimensi 

rasional, dimensi kognitif yang akan berpengaruh terhadap kinerja individu. 

Dimensi struktural modal sosial sebagai perwujudan dari ikatan-ikatan 

interaksi sosial yang menunjuk pada pola hubungan antar aktor atau pelaku 

yang meliputi siapa yang berhubungan dan bagaimana pola hubungannya. 

Istilah ini menggambarkan konfigurasi inpersonal dari hubungan antara orang 

atau unit.  Dimensi rasional modal sosial menunjuk pada sifat dan jenis 

hubungan personal yang didasarkan pada kepercayaan dan pertukaran sosial 

yakni adanya rasa saling percaya, resiprositas, kewajiban dan harapan serta 

adanya rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap orang lain. Dimensi ini 
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berfokus pada hubungan khusus yang dimiliki perorangan seperti respek dan 

pertemanan yang mempengaruhi perilaku mereka. Dimensi kognitif yaitu 

sumber-sumber yang memberikan andil dalam reperesentasi interpretasi, dan 

pengertian sistem antar pihak yang berkepentingan. Dimensi ini mewakili 

nilai/aset yang penting dari modal sosial. Ketiga dimensi modal sosial ini 

menjadi variabel independen yang dalam penelitian ini akan di lihat apakah ada 

pengaruhnya dengan peningkatan kinerja yang menjadi variabel dependen  

(Nahapiet dan Ghoshal,1998: 246-249). 

Kabupaten Kudus merupakan  satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 

dengan karakteristik yang cukup berbeda dengan daerah lainnya. Kudus 

memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten/Kota yang  Pro-investasi dengan 

mempeloleh peringkat IV dari 32 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah (Profil 

Kabupaten Kudus. Diakses pada laman : http://jatengprov.go.id /id/profil/ 

kabupaten - kudus pada hari minggu 3 januari 2016 pada pukul 15.00). Dilihat 

dari sisi luas wilayahnya Kabupaten Kudus memiliki wilayah paling kecil di 

Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah hanya 42.516 hektare. Jumlah 

penduduk kabupaten ini, berdasarkan sensus 2014 sebanyak 821.136 orang 

terdiri atas 404.318 laki-laki (49.24 Persen) dan 416.818 perempuan (50,76 

Persen). Seks ratio Kabupaten Kudus adalah  jumlah penduduk laki-laki lebih 

sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan (Kudus dalam 

angka, 2015 : 63). 

Kabupaten kudus memiliki 9 (sembilan) kecamatan dan memiliki 132 

desa dengan jumlah perangkat desa sebanyak 1599 perangkat yang di pilih dan 
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diangkat oleh kepala desa, untuk membantu proses administrasi maupun proses 

pembangunan yang ada di desa (Kudus dalam angka, 2015 : 37). Coleman 

(dalam Field, 2003:32) mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan 

masyarakat untuk bekerjasama, demi mencapai tujuan–tujuan bersama dalam 

berbagai kelompok atau organisasi. dengan jumlah perangkat desa yang hanya 

1599 orang yang tersebar di sembilan kecamatan, kondisi ini menjadikan 

sebuah tantangan untuk mampu menggerakkan masyarakat supaya bisa ikut 

aktif dalam preses pembangunan yang ada di desa, kerena apabila hanya di 

lakukan oleh perangkat desa saja dirasa masih kurang optimal, sehingga peran 

perangkat desa untuk mengajak masyarakat untuk aktif dalam preses 

pembangunan yang ada di desa untuk mencapai tujuan dari Pemerintah Desa. 

Dari pengamatan sementara, sebagaian masyarakat masih merasa belum 

terlayani dengan sesungguhnya. Hal ini terjadi seperti pada saat penetapan 

calon pemilih dalam pemilu. Ada beberapa masyarakat tidak dapat memilih, 

karena tidak terdaftar dikantor desa dan juga ada yang terdaftar akan tetapi 

orang nya sudah tidak ada. Begitu juga dalam hal pengurusan surat- menyurat, 

ada beberapa perangkat desa yang tidak mau membantu masyarakat dalam 

proses pengurusan administrasi surat yang dikarenakan ketidak mampuan 

perangkat desa. Bahkan yang cukup mengherankan kantor desa sudah sepi 

ketika sudah lebih dari jam 12 siang sehingga masyarakat tidak bisa merasakan 

pelayanan yang optimal dikarenakan kantor desa yang tidak beroprasi 

sepenuhnya. 
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Berdasarkan uraian di atas peningkatan kinerja perangkat desa maka 

penulis berpendapat bahwa, dalam tatanan pemerintah dewasa ini yang perlu 

mendapatkan perhatian adalah sumber daya aparatur desa (perangkat desa). 

Tuntutan dan perubahan kearah profesionalisme sebagai akibat penyelenggaran 

otonomi, sebagaimana para penyelenggara pemerintahan desa harus mampu 

berfikir maju dan mandiri. Kondisi yang ada di lapangan menunjukkan bahawa  

perngkat desa masih belum menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik.  

Oleh karena itu, undang-undang desa yang mengharuskan birokrasi 

desa yang baik, akuntabel dan berintegritas, sehingga perlu ada nya 

peningkatan sumber daya manusia yang menduduki jabatan di pemerintahan 

desa. penulis tertarik melakukan penelitan tentang peningkatan kinerja 

perangkat desa dengan berbasis modal sosial. Dari uraikan diatas, tema ini 

menarik untuk diangkat sebagai judul penelitian, dengan judul  “Peningkatan 

Kinerja Perangkat Desa Berbasis Modal Sosial di Kabupaten Kudus”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah yang telah disampaikan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dijadikan sebagai objek penelitian yaitu :  

a. Bagaimanakah dimensi struktural modal sosial berpengaruh terhadap 

persepsi kinerja perangkat desa ? 

b. Bagaimanakah dimensi rasional modal sosial berpengaruh terhadap kinerja 

persepsi perangkat desa ? 
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c. Bagaimanakah dimensi kognitif modal sosial berpengaruh terhadap kinerja 

persepsi perangkat desa ? 

d. Bagaimanakah dimensi struktural, dimensi rasional, dan dimensi kognitif 

modal sosial berpengaruh terhadap persepsi kinerja perangkat desa ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengetahui pengaruh dimensi struktural modal sosial  terhadap persepsi 

kinerja perangkat desa. 

b. Mengetahui pengaruh dimensi rasional modal sosial terhadap persepsi 

kinerja perangkat desa.. 

c. Mengetahui pengaruh dimensi kognitif modal sosial terhadap persepsi 

kinerja perangkat desa. 

d. Mengetahui pengaruh dimensi struktural, dimensi rasional, dan dimensi 

kognitif modal sosial terhadap persepsi kinerja perangkat desa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebgai berikut : 

a. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharap dapat menambah referensi, bahasan atau 

literatur khususnya peningkatan kinerja perangkat desa berbasis modal 

sosial. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Pemerintah Desa 

Penelitian ini bisa di jadikan bahan pertimbangan dalam upaya 

peningkatan kapasitas perangkat desa, untuk menunjang pelayan dan 

pembangunan yang ada di desa tersebut supaya kondisi desa bisa maju 

dan mengalami peningkatan dalam pelayanan dan pembangunannya. 

 

2) Bagi Peneliti 

Peneliti mendapatkan pengalaman langsung mengenai peningkatan 

kinerja perangkat desa berbasis modal sosial yang ada di Kabupaten 

Kudus.  

 

E. Batasan Istilah 

Batasan istilah disini adalah perumusan yang singkat, padat dan jelas 

tentang makna dan pengertian yang terkandung dalam penelitian ini. 

Sebagaimana batasan istilah di bawah ini: 

a. Persepsi Kinerja 

Persepsi merupakan proses seseorang menjadi sadar akan segala 

sesuatu dalam lingkungan melalui indra-indra yang dimilikinya 

(Sobur,2013 : 446). 

Kinerja adalah terjemahan dari performance yang berarti 

penampilan atau unjuk kerja atau prestasi.  Benardin dan Russel 
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menekankan kinerja pada outcome yang dihasilkan yang diperoleh setelah 

suatu pekerjaan atau aktifitas dijalankan selama kurun waktu tertentu   

( dalam Nasution,2010:141). 

Sehingga dalam penelitian ini yang dimaksud dengan  persepsi 

kinerja merupakan proses penafsiran yang dipengaruhi panca indra 

terhadap produktifitas dan inovasi yang menunjang dalam prestasi kerja. 

 

b. Perangkat Desa 

Sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut 

dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut 

staf. Staf professional diartikan sebagai seorang pegawai yang diberi 

kewenang oleh pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, 

bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan 

tugasnya  ( Lembaga Administrasi Negara RI, 2006). 

Perangkat desa adalah staf professional pemerintahan desa yang 

diberi kewenangan oleh kepala desa yang memiliki kemampuan 

dibidangnya, bertanggung jawab, dan berperilaku professional dalam 

menjalankan tugasnya.  

Perangkat desa  terdiri dari sekretaris desa, unsur pelaksana, dan 

unsur wilayah yang secara langsung membantu kepala desa dalam 

menjalanta tugas pemerintahn desa yang terdapat di Kabupaten Kudus. 
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c. Modal Sosial 

Modal sosial pada tingkat individual adalah kemampuan individu 

mengakses dan memanfaatkan sumberdaya yang melekat dalam jaringan 

sosial untuk pencapaian tujuan terentu. Dalam penelitian ini berfokus 

pada tingkat analisis individu dalam menyusun dimensi modal sosial. 

Dalam penelitian ini dipakai tiga  dimensi modal sosial yang meliputi : 

dimensi Struktiral, dimensi Rasional, dimensi kognitif yang diposisikan 

sebagai variabel independen  (Nahapiet and Ghoshal, 1998 : 242-266). 

Dimensi struktural modal sosial adalah perwujudan dari ikatan-

ikatan interaksi sosial yang menunjuk pada pola hubungan antar aktor atau 

pelaku yang meliputi siapa yang berhubungan dan bagaimana pola 

hubungannya. Unsur-unsur dimensi structural meliputi : ikatan jaringan, 

konfigurasi jaringan,  dan organisasi yang terlibat. 

Dimensi rasional modal sosial adalah sifat dan jenis hubungan 

personal yang didasarkan pada kepercayaan dan pertukaran sosial yakni 

adanya rasa saling percaya, resiprositas, kewajiban dan harapan serta 

adanya rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap orang lain. 

Sedangkan dimensi kogitif adalah manifestasi dari sumber-sumber 

yang memberikan andil dalam interpretasi, danpeng hubungan sistem antar 

pikhak yang berkepentingan. Dimensi ini mewakili nilai/asset yang 

penting dari modal sosial.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Persep Kinerja 

Persepsi merupakan proses seseorang menjadi sadar akan segala 

sesuatu dalam lingkungan melalui indra-indra yang dimilikinya 

(Sobur,2013 : 446). Persepsi seseorang  juga dapat dilihat dari proses 

keaktifan dimana yang memegang peranan bukan hanya stimulasi yang 

mengenalnya, tetapi juga ia sebagai keseluruhan dengan pengalaman-

pengalamannya, motivasi, dan sikap yang relevan terhadap stimulus 

tersebut. 

Kemp dan Dayton menganggap persepsi sebagai suatu proses dimana 

seseorang menyadari keberadaan lingkungannya serta dunia yang 

mengelilinginya (dalam Prawiradilaga, dkk, 2004:132). Persepsi terjadi 

karena setiap manusia memiliki indera untuk menyerap obyek-obyek serta 

kejadian disekitarnya. Pada akhirnya persepsi dapat mempengaruhi cara 

berpikir, bekerja, serta bersikap pada diri seseorang. Hal ini terjadi karena 

orang tersebut dalam mencerna informasi dari lingkungan berhasil 

melakukan adaptasi sikap, pemikiran atau perilaku terhadap informasi 

tersebut. 

Dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar maupun dari dalam 

individu yang bersangkutan. Karena persepsi merupakan aktivitas yang 
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integrated dalam diri individu, maka apa yang ada dalam individu akan 

ikut aktif dalam persepsi (Walgito, 2003:70). 

Kinerja adalah terjemahan dari performance yang berarti penampilan 

atau unjuk kerja atau prestasi. Benardin dan Russel menekankan kinerja 

pada outcome yang dihasilkan yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau 

aktifitas dijalankan selama kurun waktu tertentu (dalam 

Nasution,2010:141) . Dengan demikian, kinerja hanya mengacu pada 

serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu. 

Outcome atau pencapaian hasil dapat dinilai menurut pelaku, yaitu yang 

dihasilkan oleh individu (kinerja individu), oleh kelompok (kinerja 

kelompok), dan oleh institusi (kinerja institusi). Kinerja individu 

menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan 

tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh 

kelompok ataupun institusi. Kinerja kelompok menggambarkan sampai 

seberapa jauh kelompok telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokoknya 

sehingga mencapai hasil sebagaimana yang ditetapkan oleh institusi. 

Kinerja institusi berkenaan seberapa jauh institusi telah melaksanakan 

kegiatan pokok sehingga mencapai visi atau misi institusi. 

Menurut Mahsun kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam 

strategic palnning sutu organisasi.Istilah kinerja sering digunakan untuk 

menyebut prestasi atau tingkat kenerhasilan individu (Mahsun, 2006:25). 
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Kinerja biasanya diketahui hanya jika individu atau kelompok individi 

tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah diterapkan. Kriteria 

keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang telah 

dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi 

tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. 

Sementara Sinambela mengatakan kinerja yaitu hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh pegawai atau kelompok pegawai dalam suatu organisasi, 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam 

upaya mencapai tujuan organisasi Bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum sesuai dengan moral dan etika (Sinambela, 2006: 137). 

Menurut Widodo dalam konsep birokrasi yang profesional yang 

berbasis kinerja menjadi sangat luas (Widodo,2005:vii). Setidaknya 

bidang cakupan meliputi aspek : 

a. Kelembagaan 

Aspek kelembagaan perlu dibangun agar dicapai lembaga yang efektif 

dan efisien dalam memberikan layanan kepada mayarakat. 

b. Sumber daya manusia 

Sumber daya manusia yang professional dan kompeten merupakan 

salah satu factor penentu birokrasi dalam mencapai tataran kinerja 

secara optimal. Karena itu, sumber daya manusia dalam birokrasi juga 

perlu dibangun, dalam arti ditingkatan kompetensinya, kompetensi ini 

merupakan kemampuan aparatur pemerintah berupa pengetahuan, 

keterampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam 
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pelaksanaan apa yang menjani tugas pokok, fungsi kewenangan, dan 

tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya 

c. Ketatalaksanaan 

Aspek ketatalaksanaan juga perlu dibangun agar seluruh 

unsurlembagadapat bekerja sesuai dengan mekanisme, prosedur dan 

metode yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan dan peralatan 

Sumber daya keuangan dan peralatan dalam suatu organisasi yang 

menjadi faktor penentu tercapainya pada tataran optimal.Oleh karena 

itu sumber daya ini juga perlu dibangun untuk mencapai efektivitas 

dan efisiensi penggunaan sumber daya, baik berupa uang maupun 

peralatan yang diperlukan dalam beroperasinya organisasi. 

 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Umar  (2008:10), efektivitas juga merupakan ukuran yang 

memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian 

prestasi kerja disebut juga sebagai kinerja atau dalam bahasa Inggris 

disebut dengan performance. Prestasi kerja sangat erat hubungannya 

dengan produktivitas kerja. Pelaksanaan kerja dalam arti prestasi kerja 

tidak hanya menilai hasil fisik yang telah dihasilkan oleh seorang 

karyawan. 

Menurut Yuli (2005:85), “Prestasi kerja (job performance) 

merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

 

Hal yang sama dinyatakan oleh Mangkunegara (2006 : 121) 

menyatakan bahwa, “kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang 



18 
 

 
 

berkualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya untuk mencapai tujuan organisasi”. 

  

Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun pengukuran kinerja 

menurut Dokko (2004) yaitu dengan menilai produktivitas dan inovasi dari 

SDM dengan penjelasan sebagai berikut : 

a. Produktivitas / Hasil Kerja 

Produktivitas adalah aspek dari kinerja tentang seberapa banyak dan 

cepat suatu pekerjaan dapat diselesaikan.  

b. Inovasi  

Inovasi adalah aspek dari tenaga kerja untuk melihat ke depan, 

melakukan sebuah perubahan untuk memperbaiki kinerjanya. 

Menurut Henry Simamora dalam  Mangkunegara, kinerja 

(performance) akan dipengaruhi oleh 3 faktor (Mangkunegara,2006 : 14) , 

yaitu : 

a. Faktor individual yang terdiri dari : kemampuan dan keahlian, latar 

belakang, dmografi 

b. Faktor psikologi yang terdiri dari : persepsi, attitude, personality, 

pembelajaran, motivasi 

c. Faktor organisasi yang terdiri dari : sumber daya alam, 

kepemimpinan, struktur 
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Hal yang sama diutarakan oleh Mitchel   bahwa kinerja yang baik 

akan dipengaruhi oleh 2 hal yaitu tingkat kemampuan dan motivasi kerja 

yang baik. Kemampuan seseorang dipengaruhi pemahamannya atau jenis 

pekerjaan dan keterampilan melakukannya, oleh karena itu seseoarang 

harus dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, selain itu 

kontribusi motivasi kerja terhadap kinerja tidaklah dapat diabaikan. 

Meskipun kemampuan pegawai sangat baik apabila motivasi kerjanya 

sangat rendah, sudah tentu kinerjanya juga akan rendah dengan demikian 

Mitchel memformulaskan kinerja adalah fungsi dari kemampuan dan 

motivasi (dalam Sinambela, 2006: 140). 

 

3. Desa dan Perangkat Desa 

a. Pengertian Desa 

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca 

yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif 

geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or 

shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang 

diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. 

Menurut Ndraha, desa adalah istilah bahasa jawa yang 

menunjukkan suatu masyarakat hukum adat jawa. Kendatipun istilah 

desa adalah bahasa Jawa, namun telah diterima dan lazim digunakan 
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dalam kehidupan sehari-hari, didunia ilmu pengetahun, dan perundang-

undangan (Ndraha,1991:6-8). 

Dilingkungan perundang-undangan, istilah desa dimaksud sebagai 

pengganti istilah Inlandsche Gemeent (IG) dalam Perundang-undangan 

Hindia Belanda dulu, yang tidak hanya meliputi desa-desa di Jawa 

melainkan juga mencakup satuan-satuan seperti itu di luar Jawa, yang 

nama aslinya di sebut Kampung, Negeri, Marga, dan lain-lain. 

Menurut Widjaja, Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat 

istimewa (Widjaja, 2003 : 3) 

Kemudian pakar lain mendefinisikan desa sebagai berikut (dalam 

Hanif Nurcholis, 2011 :4) :  

1) Menurut R Bintarto ( 1968 ; 95 ) Desa adalah suatu pewujudan 

geografis yang ditimbulkan unsur – unsur fisiografis sosial 

ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan 

dan pengaruh timbal balik dengan daerah – daerah lain. 

2) Menurut P. J. Bournen ( 1971 : 19 ) Desa adalah salah satu bentuk 

kuno dari kehidupan bersama sebanyak berapa ribu orang, hampir 

semua saling mengenal ; kebanyakan yang termasuk didalamnya 

hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha – usaha yang 

dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam dan dalam 

tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan – ikatan keluarga yang 

rapat, ketaatan, dan kaidah – kaidah sosial.  

3) Menurut I. Neoman Beratha ( 1982 ; 27 ) Desa atau dengan nama 

aslinya yanga setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat 

hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “ badan hukum “ dan 
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ada pula “ badan pemerintahan “, yang merupakan bagian wilayah 

kecamatan atau wilayah yang melingkunginya. 

4) Menurut R. H. Unang Soenardjo ( 1984 ; 11 ) Desa adalah suatu 

kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat 

yangmenetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas – batasnya ; 

memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena 

seketurunan maupun karena sama –sama memiliki kepentingan 

politik, ekonomi, sosial dan keamanan ; memiliki susunan pengurus 

yang dipilih bersama ; memiliki kekayaan dalam jumlah tententu 

dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. 

Berdasarkan penjelasan para penulis tersebut, dapat ditarik suatu 

pemahaman bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh 

sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan 

kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan 

keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat 

hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara 

masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, 

mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri, dan secara 

administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota. 

Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tantang Desa yang 

menjelaskan bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
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tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Desa yang pada awalnya didefinisikan sebagai suatu wilayah yang 

ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat 

termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, berubah 

rumusannya menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat (Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa). 

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, yakni :  

1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri 

atas: sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan 

masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan 

tanah kas Desa, dan pengembangan peran masyarakat desa. 

2) Kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas 

kewenangan: pengelolaan tambatan perahu,  pengelolaan pasar 

desa, pengelolaan tempat pemandian umum, pengelolaan jaringan 

irigasi, pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa, 

pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan 

terpadu, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, 

pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan, pengelolaan 
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embung desa, pengelolaan air minum berskala desa, dan pembuatan 

jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.  

3) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah 

daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan 

penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna 

dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan 

pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa 

syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni (UU No.6 

tahun 2014 tentang Desa pasal 8 angka 3 ) :  

1) Usia desa  induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak 

pembentukan.  

2) Jumlah  penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga.  

3) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah.  

4) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup 

bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.  

5) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.  

6) Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang 

telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.  
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7) Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan 

publik.  

8) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan 

lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

b. Otonomi Desa 

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya 

masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-

bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan 

lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi 

yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan 

tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini 

antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat 

desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret. 

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta 

merupakan pemberian dari pemerintahan Sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa 

dapat melakukan perubahan hukum, baik hukum publik maupun hukum 

perdata  ( Widjaja,2003:165). 

Menurut Nraha desa-desa asli yang telah ada sejak zaman dahulu 

kala, memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus 

(disingkat : menyelenggarakan) rumah tangganya. Hak dan wewenang 

untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri lazim disebut hak 
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otonomi. Dalam hal desa, maka desa yang memiliki hak tersebut 

disebut desa otonom (Ndraha,1991 : 06). 

Unsur-unsur bidang otonomi desa yang penting antara lain adalah 

(Widjaja,2003:71) :  

1) Penetapan organisasi pemerintah desa 

2) Penatapan perangkat desa 

3) Penetapan pembentukan lembaga kemasyarakatan 

4) Penetapan pembentukan BPD 

5) Penetapan APB Desa 

6) Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat 

7) Penetapan peraturan desa 

8) Kerja sama antaradesa 

9) Penetapan batas desa 

10) Pembentukan badan usaha milik desa 

11) Pembelian rekomendasi izin pengelolaan dan pengusahaan 

potensi sumber daya alam desa 

12) Penetapan retribusi pasar desa 

13) Penetapan pengelolaan tanah kas desa, tanah adat dan asset desa 

lain sesuai hak ulayah  masyarakat setempat. 

 

Dalam perjalanan sejarah bisa terjadi, dan memang ada terjadi, 

perubahan-perubahan bobot otonomi desa sedemikian rupa, sehingga 

pada suatu waktu bisa diketemukan satuan-satuan masyarakat yang 
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tidak lagi memenuhi seluruh atau sebagian unsur-unsur otonomi desa, 

atau dengan perkataan lain, seluruh atau sebagian hak-hak dan 

kewenangannya sebagai masyarakat hukum adat tidak berfungsi lagi. 

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “Development 

Community” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau 

bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “Independent Community” 

yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan 

masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya 

secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan 

adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi 

masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. 

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang 

dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah 

kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari 

Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem 

Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan 
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pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. 

Pengakuan otonomi di desa, Ndraha menjelaskan sebagai berikut 

(Ndraha,1991 : 12) : 

1) Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan 

dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan 

masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat 

semakin berkurang. 

2) Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan 

seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu 

mengantisipasi masa depan.  

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang 

ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti 

perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-

usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten 

atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. 

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, 

tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa 

batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan 

kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap 

menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian 

yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan 

hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab 

untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam 

ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja,2003:166) 

 

c. Perangkat Desa 

Sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

pasal 25, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang 

disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan 

disebut staf. Staf professional diartikan sebagai seorang pegawai yang 

diberi kewenang oleh pimpinan yang memiliki keahlian dalam 

bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam 

menjalankan tugasnya  ( Lembaga Administrasi Negara RI, 2006).  

Selanjutnya pada Undang-undang Tentang Desa pasal 26 

disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan 

Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 

Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa 

dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
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melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 

dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan 

dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada kepala 

desa. Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi 

persyaratan. Karena tugas pemerintah desa yang begitu berat maka 

perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa 

mendukung kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan 

pembangunan. 

Persyaratan untuk menjadi seorang perangkat desa dalam 

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 50 disebutkan 

bahwa perangkat desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi 

persyaratan:  

1) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang 

sederajat;  

2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh 

dua) tahun;  

3) Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa 

paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan  

4) Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota.  

 



30 
 

 
 

Persyaratan-persyaratan tersebut cukup memadai bagi perangkat 

desa saat ini, mengingat tugas-tugas desa yang begitu komplek. 

Persyaratan pendidikan, apabila pada masa lalu perangkat desa minimal 

berpendidikan SMP atau yang sederajat, maka sekarang harus 

berpendidikan minimal SMA atau yang sederajat. Bahkan untuk jabatan 

tertentu perlu dipersyaratkan memiliki ketrampilan sesuai bidang 

tugasnya. 

Berkaitan dengan usia, seorang perangkat tentunya berada 

dalam usia produktif. Syarat usia 20 tahun sampai dengan 42 tahun 

cukup ideal, walaupun persyaratan Calon Pegawai Negeri Sipil 

maksimal 35 tahun. Pada usia 60 tahun sudah memesuki masa pension. 

Perangkat Desa disyaratkan bertempat di desa yang bersangkutan 

karena tugas pelayanan masyarakat tidak hanya pada jam kerja tapi 

kapanpun dibutuhkan. Hal ini akan memudahkan tugas-tugas pelayanan 

pemerintahan dan pembangunan. Syarat lain yang ditentukan dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menyangkut ketrampilan, moral, 

kepribadian dan tidak tercela agar perangkat desa bisa menjalankan 

tugas dengan baik dan bisa menjadi teladan bagi masyarakat. 

Kondisi geografis, luas wilayah dan jumlah penduduk  serta 

kemampuan keuangan masing-masing Desa berbeda maka 

Pemerintahan Kabupaten perlu mengatur susunan organisasi pemerintah 

Desa masing-masing melalui Peraturan Daerah dalam struktur 

organisasi Pola Minimal dan Pola Maksimal sesuai kondisi dan 
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kemapuan keuangan Desa. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 

tersebut dapat kita ringkas dalam tabel berikut ini Abdurokhman dalam 

makalah Mewujudkan Perangkat Desa Yang Berkualitas Sebuah Kajian 

Menyongsong Implementasi Undang-Undang Desa.  Banyumas :  

Widyaiswara pada Kantor Diklat Kabupaten Banyumas menjelaskan 

seperti table di bawah ini : 

Tabel 2.1  Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal 

No Nama Jabatan Jumlah 

Jabatan 

Jumlah Staf 

Minimal Maksimal 

1.  Sekretaris Desa  1 - - 

2.  Kepala Seksi 

Pemerintahan  

1 - - 

3.  Kepala Seksi 

Pembangunan  

1 - 1 

4.  Kepala Seksi 

Kesejahteraan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat.  

1 1 2 

5.  Kepala Dusun / Bau  2 – 3 - - 

6.  Kepala Urusan Tata 

Usaha  

1 - - 

7.  Kepala Urusan 

Keuangan  

1 1 1 

8.  Kepala Urusan 

Perencanaan  

1 - - 

Jumlah 9-10 2 4 

Sumber : makalah Mewujudkan Perangkat Desa Yang Berkualitas 

Sebuah Kajian Menyongsong Implementasi Undang-Undang Desa.   
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Tabel 2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pola Maksimal 

No Nama Jabatan Jumlah 

Jabatan 

Jumlah Staf 

Minimal Maksimal 

1.  Sekretaris Desa  1 - - 

2.  Kepala Seksi 

Pemerintahan  

1 - - 

3.  Kepala Seksi 

Pembangunan  

1 1 1 

4.  Kepala Seksi 

Kesejahteraan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat.  

1 2 3 

5.  Kepala Dusun / Bau  3 – 5 - - 

6.  Kepala Urusan Tata 

Usaha  

1 - 1 

7.  Kepala Urusan 

Keuangan  

1 1 1 

8.  Kepala Urusan 

Perencanaan  

1 - - 

Jumlah 10-12 4 6 

Sumber : makalah Mewujudkan Perangkat Desa Yang Berkualitas 

Sebuah Kajian Menyongsong Implementasi Undang-Undang Desa.  

Banyumas :  Widyaiswara pada Kantor Diklat Kabupaten 

Banyumas. 

 

4. Modal Sosial 

Konsep modal sosial juga muncul dari pemikiran bahwa anggota 

masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai 

masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerja sama 
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yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk 

mengatasi masalah tersebut. Pemikiran seperti inilah yang pada awal abad 

ke 20 mengilhami seorang pendidik di Amerika Serikat bernama Lyda 

Judson Hanifan untuk memperkenalkan konsep modal sosial (sosial capital) 

pertama kalinya. 

Menurut Coleman,1994 (dalam field, 2003:33), modal sosial dapat 

didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, demi 

mencapai tujuan-tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok dan 

organisasi. Dari sudut pandang inilah maka Coleman bersikap sangat 

Negatif terhadap Individualismi, ia cederung berasumsi bahwa isolasi sosial 

berpotensi merusak dan tidak dapat ditemukan dalam fungsinya dalam 

bentuk-bentuk primordial. 

Sedangkan Burt (1992 : 26) mendefinisikan, modal sosial adalah 

kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama 

lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting bukan hanya 

bagi kehidupan ekonomi akan tetapi juga setiap aspek eksistensi sosial yang 

lain. 

Putnam mendefinisikan, modal sosial adalah bagian dari kehidupan 

sosial-jaringan, norma dan kepercayaan yang mendorong pertisipasi 

bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan 

bersama. Devinisi ini pada awalnya muncul pada dalam studi atas tradisi 

politik di italia, namun karyanya yang kemudian ditulis Putmanmengambil 
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gagasan ini dan menerapkan pada studi hubungan sosial di Amerika Serikat 

(dalam Fliend,2003:6). 

Menurut Bourdie dan Wacaquent dalam Field ia mendefinisikan 

Modal Sosial sebagai Jumlah sumber daya, aktual/maya, yang 

berkemampuan pada seseorang individu atau kelompok karena memiliki 

jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan 

pengakuanyang sedikit terinstitusionalisasikan  (dalam Fliend, 2003 : 23). Ia 

juga mencatat bahwa agar modal sosial tersebut dapat bertahan nilainya, 

individu harus mengupayakannya. 

Fukuyama (1995: 25-26) mendefinisikan, modal sosial sebagai 

serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama 

diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya 

kerjasama diantara mereka. 

Cox (1995: 32) mendefinisikan, modal sosial sebagai suatu rangkaian 

proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, 

dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya 

koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama.  

Sejalan dengan pendapat dari Fukuyama dan Cox. Partha & Ismail 

(1999 : 6) mendefinisikan, modal sosial sebagai hubungan-hubungan yang 

tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan 

sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat 

sosial (social glue) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara 

bersama-sama.  
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Pada jalur yang  sama Solow (1999 : 16)  mendefinisikan, modal sosial 

sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang diwujudkan dalam 

perilaku yang dapat mendorong kemampuan dan kapabilitas untuk 

bekerjasama dan berkoordinasi untuk menghasilkan kontribusi besar 

terhadap keberlanjutan produktivitas. 

 

Adapun menurut Cohen dan Prusak, modal sosial adalah sebagai 

setiap hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (trust), 

kesaling pengertian (mutual understanding), dan nilai-nilai bersama (shared 

value) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi 

bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Sependapat dengan 

penjelasan dari Cohen dan Prusak, Hasbullah  menjelaskan, modal sosial 

sebagai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kerja sama dalam 

masyarakat atau bangsa untuk mencapai kapasitas hidup yang lebih baik, 

ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang menjadi unsur-unsur utamanya 

seperti trust (rasa saling mempercayai), hubungan timbal balik dan aturan-

aturan kolektif dalam suatu masyarakat atau bangsa dan sejenisnya (dalam 

Hasbullah, 2006 : 6-8 ).  

Selanjutnya modal sosial adalah keinginan suatu individu secara 

bersama yang membentuk masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk 

untuk bekerja sama dalam memcapai suatu tujuan bersama dalam ruang 

lingkup kelompok atau organisasi (Wibowo : 93). 
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Walaupun definisi modal sosial di kalangan dan pakar-pakar Ilmu 

Sosial berbeda-beda, akan tetapi secara umum modal sosial memiliki tiga 

unsur utama,yaitu; (1) Rasa percaya, (2) Norma dan (3) Jaringan kerja. 

Ketiga unsur utama tersebut dapat digunakan sebagai pendekatan untuk 

mengukur tingkat modal sosial di dalam suatu wilayah. 

Modal sosial merupakan sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat dan 

tidak akan pernah habis meskipun digunakan secara terus menerus, 

melainkan akan semakin meningkat. Apabila tidak dipergunakan, modal 

sosial malah akan rusak. Ridell (1997) dalam Suharto (2009) menyebutkan 

ada tiga parameter modal sosial, yaitu: 

a. Kepercayaan (trust) 

Kepercayaan merupakan harapan yang tumbuh di dalam sebuah 

masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan 

kerja sama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Adanya 

modal sosial yang baik ditandai oleh adanya lembaga-lembaga sosial 

yang kokoh, dan juga kehidupan sosial yang harmonis. 

b. Norma-norma (norms) 

Norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, 

harapanharapan, dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan 

bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber dari 

agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti halnya 

kode etik profesional. Norma-norma dapat merupakan pra-kondisi 

maupun produk dari kepercayaan sosial. 
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c. Jaringan-jaringan (network)  

Jaringan memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, 

memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. 

Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan sosial yang kokoh. 

Menurut Putnam (1995), jaringan-jaringan sosial yang erat akan 

memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya serta manfaat-

manfaat dari partisipasinya itu. 

Berdasarkan parameter yang telah disebutkan, ada beberapa indikator 

kunci yang dapat dijadikan ukuran modal sosial, antara lain (Spellerber, 

1997; Suharto, 2005b dalam Suharto, 2009): 

a. Perasaan identitas 

b. Perasaan memiliki atau sebaliknya, perasaan alineasi 

c. Sistem kepercayaan dan ideologi 

d. Nilai-nilai dan tujuan-tujuan 

e. Ketakutan-ketakutan 

f. Sikap-sikap terhadap anggota lain dalam masyarakat 

g. Persepsi mengenai akses dengan pelayanan, sumber, dan fasilitas 

(misalnya pekerjaan, pendapatan, pendidikan, perumahan, kesehatan, 

transportasi, jaminan sosial) 

h. Opini mengenai kinerja pemerintah yang telah dilakukan terdahulu 

i. Keyakinan dalam lembaga-lembaga masyarakat dan orang-orang pada 

umumnya 

j. Tingkat kepercayaa 
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k. Kepuasan dalam hidup dalam bidang-bidang kemasyarakatan lainny 

l. Harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan. 

 

5. Dimensi Modal Sosial 

 Nahapiet dan Ghoshal berfokus pada tingkat analisis individu 

dalam menyusun dimensi modal sosial menjadi tiga dimensi, yaitu dimensi 

struktural, dimensi relasional, dan dimensi kognitif (Nahapiet and Ghoshal, 

1998 : 242-266).  

a. Dimensi struktural modal sosial 

Dimensi struktural modal sosial adalah konfigurasi impersonal 

dari keterkaitan antara orang-orang dan unit-unit (Nahapiet and 

Ghoshal, 1998 : 242-266).  Menurut McFayden dan Canella 

(2004:737), dimensi struktural menyangkut kedekatan dan adanya 

hubungan antar anggota jaringan kerja baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Dimensi struktural sebagai manifestasi dari ikatan-

ikatan interaksi sosial yang menunjuk pada pola hubungan antar aktor 

atau pelaku yang meliputi siapa yang berhubungan dan bagaimana pola 

hubungannya yang akan memberinya keuntungan tertentu. Dengan 

demikian, seseorang yang memiliki interaksi yang baik dengan rekan 

kerjanya akan berkinerja dengan lebih baik.  

Adanya interaksi yang baik akan sangat kondusif untuk kerjasama 

yang baik antar anggota organisasi. Interaksi yang baik akan 

mengakibatkan intensitas hubungan kerja yang semakin baik dan 

menumbuhkan kedekatan antar karyawan. Dengan demikian, seseorang 
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akan lebih mudah mendapatkan bantuan dan dukungan dari rekan 

kerjanya, misalnya seseorang akan bisa saling mengakses sumberdaya 

dan informasi dengan sesama rekan kerja. Hal ini akan memperlancar 

proses kerja anggota organisasi, yang akan membuat anggota organisasi 

tersebut berkinerja dengan lebih baik. Dimensi ini juga menjelaskan 

model hubungan seperti pengukuran keeratan, hubungan, hirarki, dan 

organisasi yang sesuai.  

Unsur-unsur dimensi struktural meliputi (1) ikatan jaringan 

(network ties) menyangkut jumlah/ ukuran jaringan (2) konfigurasi 

jaringan (network configuration) mengenai arah jaringan dan (3) 

organisasi yang terlibat (appropriable organization). Melalui 

komunikasi dalam jaringan terjadilah pertukaran informasi dan 

pengalihan pengetahuan antar anggota jaringan ( Nahapiet and Ghoshal, 

1998 :251). 

b. Dimensi rasional modal sosial 

Dimensi relasional modal sosial merupakan hubungan yang 

didasarkan pada kepercayaan, norma, kewajiban dan sanksi, ekspektasi 

dan identifikasi Dimensi relasional menunjuk pada sifat dan jenis 

hubungan personal yang didasarkan pada kepercayaan dan pertukaran 

sosial yakni adanya rasa saling percaya, resiprositas, kewajiban dan 

harapan serta adanya rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap orang 

lain ( Nahapiet and Ghoshal, 1998 : 242-266). 
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Kepercayaan adalah atribut yang melekat dalam suatu 

hubungan. Kelayakan dipercaya merupakan atribut yang melekat pada 

individu yang terlibat dalam hubungan tersebut. Makin tinggi tingkat 

kepercayaan antar rekan kerja dalam suatu organisasi, orang-orang 

dalam organisasi tersebut dikatakan memiliki tingkat kelayakan 

dipercaya yang tinggi. Dalam kondisi saling mempercayai yang tinggi, 

orang akan lebih mampu bekerja dengan lebih baik dalam suatu 

pertukaran sosial dalam bentuk kerja sama dengan orang lain. Dengan 

demikian, dimensi relasional juga akan mempengaruhi proses kerja 

seseorang, sehingga akan membuat orang bekerja dengan lebih baik.  

Dimensi relasional mencakup pertukaran antar invidu, rekan-

rekan kerja yang saling mengenal atau saling bertukar pendapat 

(McFayden dan Canella, 2004). Dengan kata lain dimensi relasional 

lebih merujuk pada sifat hubungan (misalnya rasa hormat, saling 

menghargai, dan persahabatan) yang menentukan perilaku anggota 

jaringannya.  

c. Dimensi kognitif modal sosial  

Dimensi kognitif merupakan sumber daya yang memberikan 

representasi dan interpretasi bersama, serta menjadi sistem makna antar 

pihak dalam organisasi. Dimensi kognitif juga didefinisikan sebagai 

bahasa bersama (shared languages), berbagi cerita (shared narratives) 

dan visi bersama (shared vision) yang memfasilitasi pemahaman 
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tentang tujuan kolektif dan cara bertindak dalam suatu system sosial ( 

Nahapiet and Ghoshal, 1998 : 242-266). 

Bahasa bersama (shared languages) akan tampak pada 

penggunaan kata-kata tertentu sebagai kata-kata (istilah-istilah) yang 

dipahami bersamana dalam komunikasi antar anggota organisasi. 

Berbagi cerita (shared narratives) akan tampak jika anggota organisasi 

seringkali menceritakan hal-hal yang sama dalam bentuk “mitos 

organisasi” ataupun tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kerja 

mereka. Jika ada bahasa bersama (shared languages) dan berbagi cerita 

(shared narratives), komunikasi antara anggota akan lebih baik dan 

terbuka.  

Bahasa bersama (shared languages) dan berbagi cerita (shared 

narratives) juga akan mempengaruhi persepsi anggota organisasi. 

Bahasa bersama (shared languages) dan berbagi cerita (shared 

narratives) akan menciptakan persepsi yang sama antar anggota 

organisasi yang akan mempercepat proses komunikasi untuk 

menunjang kinerja. Umumnya dimensi kognitif dalam bentuk bahasa 

bersama (shared languages) dan berbagi cerita (shared narratives) akan 

mengarah ke pemahaman yang sama tentang tujuan organisasi (visi 

bersama). Jika anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama 

tentang tujuan organisasi mereka akan bisa bekerja dengan lebih baik. 
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B. Kerangka Berfikir 

Gambar 3.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

C. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir  tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai 

berikut : 

H₁ Dimensi struktural modal sosial berpengaruh positif terhadap persepsi 

kinerja perangkat desa. 

H₂ Dimensi rasional modal sosial berpengaruh positif terhadap kinerja 

persepsi perangkat desa. 

H₃ Dimensi kognitif modal sosail berpengaruh positif terhadap kinerja 

persepsi perangkat desa. 

H₄  Dimensi struktural, dimensi rasional, dan dimensi kognitif modal sosial 

berpengaruh positif terhadap persepsi kinerja perangkat desa.

Dimensi 

struktural 

modal sosial 

Dimensi 

rasional 

modal sosial 

Persepsi Kinerja 

Perangkat Desa 

1. Faktor 

Kemampuan 

2. Faktor 
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Pengaruh Dimensi Modal Sosial  Terhadap 

Persepsi Kinerja Perangkat desa 

Dimensi 

kognitif 

modal sosial 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat di simpulkan 

sebagai berikut. 

1. Hasil regresi untuk variabel dimensi struktural (X₁) berpengaruh kepada 

persepsi kinerja (Y)  secara positif sebesar 0.314 Nilai dari variabel 

dimesi struktural  tidak jauh dari angka satu sehingg menunjukkan 

perubahan satu poin saja pada dimensi struktural makan akan akan terjadi 

perubahan yang cukup besar pula terhadap kinerja perangkat desa. Hasil 

uji hipotes berbunyi “Ada pengaruh signifikan antara variabel dimensi 

struktural modal sosial terhadap kinerja perangkat desa di Kabupaten 

Kudus”. Adanya pengaruh signifikan dari dimensi struktural terhadap 

kinerja perangkat desa disebabkan adanya  kedekatan dan adanya 

hubungan antar anggota jaringan kerja baik secara langsung maupun tidak 

langsung, Adanya interaksi yang baik akan sangat kondusif untuk 

kerjasama yang baik antar anggota organisasi. Interaksi yang baik akan 

mengakibatkan intensitas hubungan kerja yang semakin baik dan 

menumbuhkan kedekatan antar perangkat desa. Dengan demikian, 

seseorang akan lebih mudah mendapatkan bantuan dan dukungan dari 

rekan kerjanya, misalnya seseorang akan bisa saling mengakses 

sumberdaya dan informasi dengan sesama rekan kerja. Hal ini akan 
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memperlancar proses kerja perangkat desa dan pada akhirnya akan 

peningkatan kinerja perangkat desa tersebut. 

2. Hasil regresi untuk variabel dimensi rasional (X₂) modal sosial 

berpengaruh kepada persepsi kinerja (Y)  secara positif sebesar 0,533. 

Nilai dari variabel dimesi rasional tidak jauh dari angka satu sehingg 

menunjukkan perubahan satu poin saja pada dimensi rasional maka  akan 

akan terjadi perubahan yang cukup besar pula terhadap kinerja perangkat 

desa. Hasil uji hipotesa dapat berbunyi  “ Ada pengaruh signifikan antara 

variabel dimensi rasional modal sosial terhadap kinerja perangkat desa di 

kabupaten Kudus". Adanya pengaruh signifikan antara dimensi rasional 

terhadap kinerja perangkat desa disebabkan karena adanya  pertukaran 

antar invidu, rekan-rekan kerja yang saling mengenal atau saling bertukar 

pendapat sehingga dari hubungan rasa saling percaya, resiprositas, 

kewajiban dan harapan serta adanya rasa kebersamaan dan kepedulian 

terhadap orang lain yang dimiliki perangakat desa maka akan 

meningkatkan kinerja perangkat desa tersebut. 

3. Hasil regresi untuk variabel dimensi kognitif (X₃) modal sosial 

berpengaruh kepada persepsi kinerja (Y)   secara positif sebesar 0.803. 

Nilai dari variabel dimesi kognitif tidak jauh dari angka satu sehingg 

menunjukkan perubahan satu poin saja pada dimensi kognitif  maka akan 

akan terjadi perubahan yang cukup besar pula terhadap kinerja perangkat 

desa. Hasil uji hipotesa berbunyi “Adanya pengaruh signifikan antara 

variabel dimensi kognitif modal sosial terhadap kinerja perangkat desa di 
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Kabupaten Kudus”. Adanya pengaruh yang signifikan antara variabel 

dimensi kognitif modal sosial terhadap kinerja disebabkan karena ada nya  

bahasa bersama (shared languages), berbagi cerita (shared narratives) 

dan visi bersama (shared vision) yang memfasilitasi pemahaman tentang 

tujuan kolektif dan cara bertindak dalam suatu system sosial. Sehingga 

dengan adanya suatau bahasa bersama yang dapat diartikan sebagai 

penggunaaan kalimat yang lebih tidak formal terhadap sesame perangkat 

desa sehingga pola komunikasi lebih cair dan terkesan tidak mototan 

membuat sesama perangkat desa lebih mengerti. Berceritra bersama juga 

dapat diartikan sebgai bentuk penyampaiian informasi kepada sesama 

perangkat desa tentang keluh kesah nya dalam proses penyelesaiian 

tugasnya sehingga dari sini terdapat masukan untuk memperbaiki atau 

meningkatkan kinerja hadil “Curhat” dengan sesama perangkat desa, dan 

visi bersama dapat diartikan pula sebagai bentuk efek bola salju yang 

ditumbulkan karean karena jaringan dan kepercayaan sudah terbentuk, 

sehingga visi bersama bisa berjalan dengan baik .  

4. Model Persama Regresi Berganda Y=1.380+0.314 X₁+0.533X₂+0.803X₃. 

variabel dimensi struktural (X₁), variabel rasional (X₂), dan variabel 

kognitif (X₃) berpengaruh  positif  terhadap persepsi kinerja perangkat 

desa di kabupaten kudus. 

5. Hasil yang diperoleh dari Uji Koefisien Determinasi (R²) diperoleh 0.658 

= 65.8 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan  persepsi 

kinerja dipengaruhi oleh dimensi struktural (ikatan jaringan, konfigurasi 
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jaringan, dan organisasi yang terlibat), dimensi rasional ( adanya rasa 

saling percaya, resiprositas, kewajiban, harapan, serta adanya rasa 

kebersamaan dan kepedulian terhadap orang lain), dan dimensi kognitif 

(berbagi cerita, bahasa bersama, dan visi bersama) sebesar 65.8% dan 

sisanya 34.2 % % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini.  
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B. Saran  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat 

dikemukakan saran-saran sebagai berikut:  

 

1. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi struktural, 

relasional dan kognitif  modal sosial mempengaruhi kinerja. Oleh karena 

itu, bagi perangkat desa secara individual mengaktivasi modal sosial 

melalui proses pengembangan dimensi Struktural (ikatan jaringan, 

konfigurasi jaringan, dan organisasi yang terlibat), dimensi rasional 

(adanya rasa saling percaya, resiprositas, kewajiban, harapan, serta 

adanya rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap orang lain), dan 

dimensi kognitif (berbagi cerita, bahasa bersama, dan visi bersama) yang 

dimiliki sehingga dianggap strategis bagi peningkatan kinerja individu. 

 

2. Aktivasi modal sosial dapat dilakukan melalui penugasan perangkat desa 

dalam kegiatan seminar, workshop atau diskusi tim dalam kerjasama 

yang dilakukan oleh Desa, serta dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan 

melalui pengalaman di alam terbuka, seperti olah raga pagi, outbond dan 

jalan sehat. 
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