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ABSTRACT

This article shows that there is o correlation betweenthe community participation in il* irrrlopment and theSocio-cultural foctors.- The w rite ri iy' corrc lation ana lys i s,takes troubre to exprain the 
"rrr"iir)on between the twathings.
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PENDAITULUAN 
..

Bagian terbesar dan masyarakat Indonesia masihbertempat tinggal di daerah pe;;;r*:il;skipun sudah mutaiadapururunanjumtalrnyanamun 
sampai sel<arang ini masih cukupbesar. Karena itulah adalah wajar[l",Ii..rrr, pedesaan yangsampai saat ini masih ketinggaran aiuanaingtan dengan daerahperkotaan' untuk mengatas-iiya p"ri, r*ioupat perhatian daripemerintah lewat FenyeUa.an proy"nproyek pembangunan.

Namun yang sangat menentukan'.d"rrr, lJ"rriuutun masyarakat
9:t3, pryr.s pembangunan desanya. Dail Garis-Garis BesarHaluan Negara ditetpkan b"h;;;;& *.r.iuri, lgipembangunan Nasionar dapat u.4ur.*-orngan serasi perrudiusahakan keselarasan ant.arapembangunan sektoral,pembangunan daerah,,dan p.rU*dn*-J.ou. Keserasian lajuperkembangan antar daerut Aun "r* J.* Aiusahakan arfiara

* Staf Pengajar FISIp (Jnsrat Manado
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Analisis Pengaruh sosial-Budaya Terhadap partisipasi Masyarakat
Dalam pembangunan Desa di Minahasa Utara

lain dengan memberi bantuan dan rangsangan : dengan sasaran
untuk meningkatkan pembangunannya.

Kebijaksanlan tersebut merupakan salah satu langkah
pelaksanaan dari usaha memeratakan kembari pembagian hisil-
lysil pembangunan yang berupa penyebaran yang lebih merata.
Hal ini pula berarti merangsang pirtisipasi dai keterlibatan
masyarakat secara lebih luas dengan p.os.s pembangunan di
daerah pedesaan. Adanya keterbatasan dana ya,g diferlukan
untuk membiayai pembangunan yang demikian Urr'yrf. 

"*"U",di daerah pedesaan maka menjadi suatu keharusan *".g"
masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam p.orL
pembangunan desa. partisipasi masyarakat pedesaan sangat
diperlukan bagi masyarakat usaha pimbangunan. partisipisi
masyarakat tersebut akan meningkatkan apabila tinikat
perikehidupan masyarakat pedesaan makin lebih baik.

_ Proses pembangunan Desa dimaksudkan untuk
membantu dan mendorong masyarakat desa membangun u.,tusJ
fasilitas desa yang diperlukan dalam rangka nlngisi d;;
meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan dan pertuinbuhan
nasionalyang sehat. oleh karena itu setiip kebijaksanaan dan
langkah yang akan diambil diletakkan paaa rcauoukan daerah.

Kebijaksanaan pembangunan desa merupakan satu
rangkaian keb[iaksanaan yang saling berhubungan. Ketijaksanaan
ditujukan padapeningkatan kesejahteraan ekinomi n,^y*ut t
pedesaan. Kebijaksanaan tersebut di atas akan diduku;t;J;
dengan- adanya program bantuan Kepala Desa;^;;;
memanfaatkan potensi-potensi gotong royong rnasyarakat
pedesaan. Program ini kecuali ditujukan untrnt< pemUangunan
prasarana ekonomi juga untuk proyek sosial Aun p..duit*
\3.mamfuan organisasi pemerin-tahan desa. program bantuan
diimbangi dengan pemupukan dana dan daya dii masyarakat
sendiri yang bersifat produktif.

Dengan demikianjelas tujuan pembangunan desa tidak
kesej ahteraan ekonomi saja, tetapi r.tutigu, meningkatkan
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kemampuan aspek-aspek sosial dari padanya, antara lain
kemampuan berproduksi dan berorganisasi serta
kelembagaannya. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat
diperlukan terwujudnya perluasan partisipasi masyarakat di
pedesaan. Tumbuhnya partisipasi dari bawah yakni warga
masyarakat sangat diperlukan agar dengan demikian segala
potensi baik yang bersifat material maupun yang bersifat mental
spiritual dapat d ikembangkan.

Pengembangan sumber daya material dan mental spiritual
sebagai sumber-sumber potensi pembangunan desa perlu
dikembangkan semaksimal mungkin. Untuk hal tersebut maka
peningkatan partisipasi masyarakat harus digerakkan.
Keberhasilan peningkatan partisipasi masyarakat yang dicapai
sekarang ini dan hubungannya dengan berbagai faktor sosial
budaya sangat menunjang.

Faktor-faktor sosial budaya dapat berupa meningkafirya
rata-rata tingkat pendidikan formal warga masyarakat, peranan
media massa, mobilitas sosial masyarakat dan budaya mapalus.

Kontribusi partisipasi masyarakat dalam pembangunan
sangat terkait dengan faktor-faktor sosial budaya yang selama
ini dinilai mempunyai kontribusi yangtinggi. Suatu analisis
<liperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana kontibusi dan
berperannya sejumlah faktor sosial budaya antaralain faktor
tingkat pendidikan formal, peranan media mass4 mobilitas sosial
masyarakat, dan budaya mapalus terhadap peningkatan
partisipasi masyarakat. Pertanyaannya ialah apakah faktor-faktor
sosial budayatersebut dapat memotivasi warga masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembangunan. Sebagai contoh apakah faktor
tingkat pendidikan formal yang sebelumnya dinilai mereka yang
beryendidii<an lebih tinggi mernptrnyai tingl@tpartisipasi yang lebih
tinggi pula. Mungkinlah pendapat tersebut masih relevan ?; Atau
apakatr faktor kemanfaatan suatu proyek pembangunan desa akan
memotivasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi
rnasyarakat ?; Itulah sebabnya suatu analisis sangat diperlukan
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Dalam Pembangunan Desa di Minahasa Utara

agar partisipasi masyarakat lebih efehifdan efisien. Sebab itu
meskipun masih ingin mengkaji kete*aitan faktor-faktor sosial
budaya dalam penelitian, tetapi juga ingin diteliti jauh konfiibusi
faktor-faktor sosial budaya terhadap peningkatan partisipasi
masyamkat.

Hubungan Pengaruh Antara Faktor-Faktor Tingkat
pcndidikan Formal, Peranan Media Massa, Mobilitas
sosial Masyarakat, dan Budaya Mapalus

Durkheim (dalam Faisal, 1980) menyebutkan bahwa
pendidikan disamping selaku pelayan pasif masyarakatjuga perlu
tampil sebagai pelayan loeatifbagi perkembangan dan kemajuan
masyarakat. Pendidikan disamping itu perlu berperan selaku
pembantu homogenitas, dalam arti dapat membuat warga
masyarakat dapat serah atau sejalan dalam melaksanakan
program pembangruran.

Sebab itu sistem pendidikan yang selaku perhatian pasif
masyarakat, memang seharusnya menjadi penelitian dan
pengaman budaya masyarakat, termasuk cita-cita, aspirasi aku
ideologi nasionalnya. Sehubungan dengan hal itu maka sistem
pendidikanjuga menjadi penyiap sumber daya manusiawi yang
sesuai dengan hajat atau kebutuhan masyarakat baik dalam
pengertian kualitas maupun kuantitas (Faisal, 1980).

Apabila dalam maqyarakatterdapat banyak tenaga yang
berpendidikan lebih tinggi maka sudah dapat menciptakan suatu
kesatuan pandangan misalnya dalam memantapkan kesatuan
pandang dalam melaksanakan pembangunan desa.

Tingkat pendidikan formal berkaitan erat dengan media
massq mobilitas sosial masyarakat dan budaya mapalus warga
masyarakat yang berpendidikan cukup atau lebih tinggi maka
biasanya akan memanfaatkan media massa dalam kehidupan
sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan pemnan media massatidak
Japat dipisahkan atau telah menyatu dengan kehidupannya.

r-€ :ogos Spectrum, ISSN 1907-316X, Vol. Vl, No 4, Oktober- Desember 20jl 1 5
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Komunikasi pembangunan yang telah disebarluaskan lewat media
massa akan mudah dimengerti oleh yang berpendidikan lebih
tinggi @ffendy, 1986).

Demikian pula dengan tingkat pendidikan berkaitan erat
dengan mobilitas sosial masyarakat. Masyarakat yang masih
menetapkan statifikasi sosial antar hubungan sosialny4 rutit uugi
mereka yang berpendidikan rendah memasukinya. Bahkan t.,]uii
sebaliknya mereka yang berpendidil*n lebih tinggi mudah sekali
memasuki stratifikasi sosial dalam masyarakat (soekanto, l9g I ).
Dengan perkataan lain, mereka yang berpendidikan rebih tinggi
sangat mudah melakukan mobilitas horizontal. Kondisi yang
demikian dengan sendirinya merupakan modar dasar darari
meningkatkan keikutsertaan warga masyarakat. Sebab biasanya
mereka yang berpendidikan tinggi menjadi panutan dalam
masyarakat. Kemudian tingkat pendidikan formal berkaitan erat
juga dengan budaya mapalus. seperti kita ketahui budaya maparus
sudah lama dikenal oleh masyarakat Minahasa utara. Namun
budaya mapalus seringkali dalam pelaksanaannya kurang efektif
oleh karena cara menggerakkan masyarakat tidak ditelolah
dengan baik sehingga lebih banyak merupakan pemborosan
tenagakerja.

Apabila budaya mapalus oleh mereka yang mempunyai
peadidikan cukup maka pernborosan tenaga kerja ..p"rti yurg
telah disebutkan dapat dihindari. Jadi pengllohan oupui
dilaksanakan secara efektifdan efisien.

Pembahasan berikut ialah melihat kaitan antara peranan
media massa dengan faktor-faktor seperti mobilitas sosial
masyarakat dan budaya mapalus. seperti kita ketahui bahwa
media massa mempunyai peranan dalam pembangunan desa/
nasional. lrtalcrya ialah mempercepat peralihan m*yr"utut y*g
tadisional menjadi masyarakat yang modem.

Hal itu berarti media massa dapat berperan dalam
meningkatkan mobilitas sosial masyarakaf yang aihkukan oleh
warga masyarakat maka semakin meningkatkan peranan media
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massatidak mengarah pada pembangkitan perubaharr sosial. Jadi
mobilitas sosial masyarakat dapat meningkat apabila media massa
secara tepat dengan merangsang perubahan sosial dalam
masyarakat.

Media massa dapat meningkatkan buclaya mapalus
dalam pembangunan. seperti kita ketahui bahwa budaya mapalus
tidak akan dapat dimobilitas, apabila tidak didorong oleh media
massa. Dengan media massa secara tepat warga masyarakat
dapat digerakkan dalam pembangunan dengan pola tudaya
mapalus.

Kemudian yang terakhir, ialah mobilitas sosial berkaitan
eratdengan adanya peningkatan budaya mapalus. seperti pula
kia ketahui mobilitas sosial berkaitan erat dengan struktur sosial
masyarakat.

struktur sosial masyarakat merakukan mobilitas sosiar
akan selalu merasakan pentingnya budaya mapalus dalam
melaksanakan program pembangunan, mengapa demikian ?
Karena orang sering melakukan mobilitas sosial biasanva
memplnyai sikap keterbukaan yang tinggi terhadap hal-hal yang
baru(batrkan juga hal yang sifatnya tradisional) yang sita=-tnyi
positifdalam axti dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

Hub-ungan Pengaruh Antara Faktor-Faktor Tingkat
Pendidikan Formal, Peranan Media Massa, Mobilitas
Sosial Masyarakat, dan Budaya Mapalus dengan
Partisipasi Masyarakat.

Warga masyarakat yang berpendidikan cukup atau tinggi
biasanya bersikap positif terhadap prograrn-program
pembangunan. Sebab mereka dapat merasakan betapa 6esar
manfaatnya suatu usaha atau proyek pembangunin bagi
kehidupan manusia. oleh karenanya tidak mengherankan kala:u
berkaitan dengan kepentingan pembangunur, *rk, biasanya
mereka akan berpartisipasi semaksimal mungkin.

.-nal Logos Spectrum, ISSN 1907-316X, Vol. Vl, No4, Oktober_ Desember2011 1T r
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Hal kedua yang ingin dikemukakan ialah peranan media
massa dalam hubungannya dengan peningkatan partisipasi
masyarakat. Dari beberapa penel itian ternyata terbukti bahwa
rredia massa sangat be{peran dalam mendorong masyarakat agar
terlibat dalarn ke giatan pemban gunan ( S cramm ; 1982). Peran
positifnya ialah media massa dapat secara cepat dan luas
menyampaikan informasi-informasi pembangunan kepada warga
masyarakat. Adanya siaran-siaran pedesaan atau asah terampil
yang disiarkan televisi, tidak lain adalah mendorong warga
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Hal ke,tiga ialah melihat hubungan antara faktor mobilias
sosial masyarakat dengan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa. Telah dikemukakan di depan bahwawarga
masyarakat dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa. Telah dikemukakan di depan bahwawarga
masyarakat yang telah banyak melakukan mobilitas sosial
masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal mempunyai
keterbukaan yang tinggi terhadap hal-hal yang dinilainya positif.
Dengan demikian dikemukakan bahwayang mempunyai mobilias
sosial masyarakat yang tinggi pula dalam pembangunan. Sebab
itu semakin banyak warga masyarakat desa melakukan mobilitas
sosial maka akan lebih menunjang/meningkatkan keikutsertaan
masyarakat dalam pembangunan.

Hal yang keempat ialah mengkaji kaitan faktor budaya
mapalus dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa. Budaya mapalus diperlukan dalam proses
pembangunan desa disebabkan dengan adanya keterbatasan
dana pembangunan. Salah satu usaha mempercepat pencapaian
trjuan pembangunan desa ialah dengan carameningkad<an sikap
budaya nrapalus. Beberapa pengertian atau definisi tentang
budaya mapalus telah disebutkan dalam uraian terdahulu. Dari
defi nisi-defi ni si terkandun g sikap w ar ga masyarakat dalam
budaya mapalus ada rasa kebersamaan dan kedasama serta
disiplin dalam mencapai cita-cita. Berdasarkan pada definisi
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:ersebut maka terdapat kecenderungan yang tinggi bahwa antara
aspek budaya mapalus dengan terjadinya peningkatan partisipasi
masyarakat. Sebab itu semakin luas budaya mapaius dalam
masyarakat maka semakin tinggi terjadi partisipasi masyarakat.

S u m ban gan Faktor-Faktor Tin gkat pend idika n Formal,
Peranan Media Massao Mobilitas Sosial Masyarakat, dan
Budaya Mapalus Terhadap partisipasi Masyarakat.

Dalarn masyarakat terhadap banyak faktor-faktor sosial
budaya yang mempengaruhi kehidupan manusia, juga
mempengaruhi baik nasional; daerah mempenganrhi kehidupan

lanusi4juga mempengaruhi baik nasional, daerah maupun desa.
Faktor-faktor sosial budaya tersebut dapat mempengamhi secara
negative dalam arti menunjang, kehidupan manusia dalam
peiaksanaan pembangunan.

Faktor-faktor sosial budaya seperti tingkat pendidikan
iorntal, peranan mediamassa, mobilitas sosial masyarakat, dan
budaya mapalus, merupakan faktor-faktor yang diperkirakan
mempengaruhi secara positif terhadap proses pem-bangunan.
Dengan demikian, sekaligus pur4 factor-faktoi sosial dudava
tersebut apabila diarahkan secara positif dapat meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan. salah satu masalah
t ang dihadapi ialah ketidakmampuan pemerintah desa untuk
rnengembangken d,n rnemanfaatkan semaksimal mungkin faktor-
iahor sosial budaya guna kepentingan pembangunanldata* hat
:ti guna peningkatan partisipasi masyarakat). BJberapa penelitian
:elah mengungkapkan bahwa faktor-faktoruoriuj budaya
::empunyai kontribusi terhadap pembangunan. Tulisan ini pula
: ginmengetahui apakah faktor-faktor sosial budaya tersebut
:emberikan kontribusi secara bersama-sama terhadap
:eringkaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
.l::
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METODE PENELITIAN

Seperti telah dikemukakan bahwa penelitian
dilaksanakan di Kabupaten Minahasa utara dengan Kecamatan
sampel : KauditaqAirmadidi dan Dimembe. seliapKecamatan
ditetapkan I desa sampel sehingga semuanya ada 3 desa sampel.
setiap desa sampel ditetapkan 45 sampeiresponden sehingga
semuanyaada 135 responden. Desadesa sampel sebanyaii3
desa tersebut dipilih/ditetapkan berdasarkan t"i*it.- purpo, ir"
s 
1m.f.l 

irls (sampling bertujuan). Desadesa sampel tersebut
adalah desa Tumaluntung, desa Kolongan dan desa Tatelu. Alasan
ditetapkan desa-desa tersebut selagai lokasi p.r.iiii*
disebabkan desa-desayang akan dipilih tersebut adalah desa-
desa yang akan dipilih tersebur adalah desadesa yang u..h*1t
dalamprogram pqlbTrynan desa. Besamya samief riqponden
seperti yang telah disebutkan pada setiap dlsa lokasi peirelitian
adal* !5 orang_yang terdiri dari setiap Kepafa f"fuEga. Vari;t i
penelitianyangditeliti meliputi : tind<qpendidilen for;I, p.*r*
media massa, mobilitas sosial masyarakat, dan budaya ;rpd;;.

Darapenelitial drfylfulkan dengan cara mLngedarkan
kuesioner. Disamping. itu dilakukan juga plngamatan (o6servasi)
dan wawancara kepada pihak-pihak yan! trrrlit. outu penetitian
dianalisa dengan teknik korerasi daiamlal ini korela's, j.r.lrrg
$h]t faqq Oipakai untuk mengkaji hipolesis perrama Oari rca,ri
Sedang hipotesis ketiga digunakan analisa kbrelasi ganda.

PEMBAIIASAi\I

Dari hasil analisis data peneritian diperoreh koefisien
korelasi sebagai berikut :

1. Peranan media massa, mobilitas sosial masyaraka! dan budaya
mapalus:

a. Koefisien korerasi antara fakficrtingkatpendidikan formal
dengan peranan media massa adalah r,, = 0,751 p <
0,01.

20 Jwnat Logos spectrum, rssN 1907-316x, Vor. Vr, No 4, oktober- Desember2011
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b. Koefisien korelasi antara faktorpendidikan formar dengan
mobilitas sosial masyarakat adalah r,r:0,69g p .0,bt.c' Koefisienkorerasi antara faktortingr€ibendidii<an formal

. $eng3n budaya mapalus adalahi ,o=0,647 p < 0,01.d' Koefisien korerasi antara faktor pJra'an meaia massa
dengan mobilitas sosial masyarikat adalahr ,r= 0:;i;
p < 0,01.

e. Koefisien korelasi antarafaktor peranan metlia massa

^ 9-.rg3n budaya mapalus adalah t 2o= 0,731 p< 0,01 .f Koefisien korelasi antara faktoi mobiritas sosiar
masyarakat dengan budaya mapalus adalah r, : 0,i 1;p < 0,01.

2. Koefisien korelasi antara faktor-faktor tingkatpendidikan formal, peranan media massa, mobilitas
sosial rnasyarakat-, dan budaya mapalus aengan
partisipasi masyarakat :
a. Koefisien korerasi antara faktor tingkat pendidikan formar

dengan partisipasi masyarakat uaAuf, . ,, f0;il;.
0,01.
Koefi sien korelasi antarufaktor peranan media massa

{.^r-gun 
partisipasi masyarakat uaaun rr, = 0,549 p <

0,01.
Koefisien korelasi antara faktor tingkat mobilitas sosiar
masyarakat dengan partisipasi masyarakat adalah rr:
0,423 p < 0,01.
Koefisien korelasi antara aspek budaya mapalus dengan
partisipasi masyarakat adalah.o" = 6,6g5 p < 0,01.

b.

d.

3. Sumbangan faktor-faktor tingkat pendidikan formal,
peranan media massa, mobilitas sosial masyarakat, dan
budaya mapalus terhadap partisipasi masyarakat.

Dari hasil komputasi data peniritian maka diketahui
bahwa Ry. I 2 3 4 = 0,6T g. Apabila Ryi 2 3 4 = 0,67 gdikuadratkan
maka diperoleh Ry I 234 = 0,4 597 Lalau demikiun **u Juput
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dikemukakan bahwa sumbangan faktor-faktor tingkat pendidikan
formal, peranan media massa, mobilitas sosial masyarakat dan
budaya mapalus secara bersama-sama terhadap partisipasi
masyarakat adalah sebesar 45,97 o/o.

Berdasarkan pada hasil-hasil penelitian dapat disajikan
pembahasan sebagai berikut :

1. Pembahasan atas hasil penelitian menyangkut hubungan
pen garuh antara faktor-faktor tin gkat irend idikan formal,
peranan media massa mobilitas sosial masyarakat dan budaya
mapalus.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor-farktor tingkat
pendidikan formal, mempunyai hubungan pengaruh secara
signifikan dengan faktor-fbktor pemnan media massa, mobilitas
sosial masyarakat, dan budaya mapalus. Kemudian faktor
peranan media massa mempunyai hubungan pengaruh secara
signifikan dengan faktor-faktor pengaruh mobilitas sosial
masyarakat hubungan pengaruh secara signifikan dengan budaya
mapalus.

Hasil-hasil penelitian korelasi tersebut diatas semuanya
menunj ukkan korelasi yang positi f satu dengan lainnya. Sebab
itu dapat dikemukakan batrwa apabila tingkat pendidikan formal
warga masyarakat semakin meningkat maka akan meningkatkan
keikutsertaan warga masyarakat dalarn memanfaatkan media
massa dalam hal ini berupa siaran televisi, siaran radig dan surat
kabar.

Warga masyarakat yang lebih tinggi biasanya akan
merasakan bahwa pemanfaatan media massa sebagai suatu yang
tidak bisa dipisahkan dalam kehidupannya; warga massa sebagai
suatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupannya, warga
masyarakat yang demikian cenderung mengikuti informasi-
informasi dari pada siaran televisi, siaran radio, dan surat kabar.

Demikian pula warga masyarakat yang berpendidikan
lebih dahulu ternyata mempunyai mobilitas sosial masyarakat bila
dibandingkan dengan yang berpendidikan lebih rendah. Warga
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masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi tidak terikat pada
adat istiadat fadisional yang dinilai mengikat atau menghambat.
Karenanya maka mereka sangat mudah dilakukan mobilitas sosiar
masyarakat baik secara horizontal maupun vertikal. Sebab itu
warga masyarakat perlu didorong agar supaya dapat mencapai
tingkatpendidikan formal yang lebih baik.

Dari hasil penelitian diketahui pula bahwa antara faktor
tingkat pendidikan formal mempunyai hubungan yang signifikan
dengan faktor budaya mapalus. Warga masyarakat yang
berpendidikan lebih tinggi temyata selalu bedcecenderungan untuk
bekerja sama dengan hal ini berusaha selalu semaksimal mungkin
untuk memanfaatkan budaya mapalus. Mereka ternyata
menyadari bahwa dengan memanfaatkan budayamapalus maka
usaha-usaha yang betapapun besamya dana yang dibutuhkan
akan tercapai dalam waktu yang relatif lama.

Kemudian, dari hasil penelitian diketahui pula bahwa
faktor peruman media massa mempunyai korelasi yang positif
dengan factor-faktor mobi litas sosial masyarakat dan budaya
mapalus. Dengan demikian dapat dikemukakan bahrva warga
masyarakat yang sering memanfaatkan media massa seperti ikut
mendengarkan siaran televisi dan radio, serta membaca surat
kabat ternyata mempunyai sikap keterbukaan yang tinggi
sebagaimana yang tercermin pada tingkat mobilitas sosial yang
tinggi. Adanya pengaruh media massa tersebut di atas maka
sangat memudahkan bagi warga masyarakat untuk melakukan
mobilitas sosialnya baik secara vertikal maupun horizontal. Hal
yang sama nampak adanya kecenderungan untuk memanfaatkan
budaya mapalus dalam setiap usaha yang bersifat kepentingan
urrum.

Oleh karena media massa seperti yang telah disebutkan
di atas ternyata mempunyai korelasi positifdengan faktor-faktor
sosial budaya lainnya maka pemerintah desa hendaknya dapat
memanfaatkan dan mengikuti siaran-siaran media mass ayffig
sangat dirasakan kegunaannya tidak saja untuk kepentingan dirl
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sendiri (celuarga) akan tetapijuga untuk kepentingan masyarakat
desa yang bersangkutan.

Hal yang terakhir yang perlu dibahas ialah keterbukaan
antara faktor mobilitas sosial masyarakat dengan budaya mapalus.
Seperti telah disebulkan bahwa orang yang mempunyai sikap
keterbukaan yang tinggi pula. Karenunya *.rrka juga lebiir
cenderung untuk melakukan sesuatu yang untuk kepentingan
umum secara bersamasama (kolektif). Demikian pula dari hasil
penelitian ternyata warga masyarakat yangrn.rnprryai mobi litas
sosial masyarakat yang tinggi temyata lebih cendlrung untuk
memanfaatkan dan mendorong warga masyarakat pederu* ug*
supaya budaya mapalus yang ada dapat diintensifkan untuk
kepentingan masyarakat pedesaan.

2. Pembahasan atas hasil penelitian menyangkut hubungan
pengaruh antara faktor-faktor tingkat pendidikan formal,
peranan media massa, mobilitas sosial masyarakag dan budaya
mapalus dengan partisipasi masylrakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fbktor-faktor tingkat
pendidikan formal, peranan media massa, mobilitas roriul
masyarakaq dan budaya mapalus, temyata mempunyai hubungan
pengaruh satu dengan lainnya. Hubungan (korelasi) yangpositif

9:ng* partisipasi masyarakat. Dari hasil penelitiai'dapat
disimpulkan bahwa makin tinggi pendidikan formal dan warga
masyarakat maka makin tinggi pula partisipasi masyarak-at
berpartisipasi dalam pembangunan desa. warga masyarrkat yang
berpartisipasi yang berpendidikan lebih tinggi, ternyata r.tuti
berupaya agar supaya setiap program pembangunan dapat
melibatkan masyarakat secara keseluruhannya.

Ditemukan pula bahwa faktor peranan media massa
temyata berkorelasi secarapositifdan signifikan dengan partisipasi
masyarakat Tak dapat disangkal bahwa media massa manpunyai
pengaruh dalam menginformasikan, kepada masyarakat uertagai
hal yang berkaitan dengan pembangunan. oleh karena ltu
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ditemukan penelitiar ini batrwa masyarakatyang banyak mengikuti
dan mendengarkan siaran-siaran terevisi, siaran radio dan-surat
kabarrnempunyai sikap yangpositifdaram pemba,gunan warga
masyarakat tersebut biasanya selalu r.ndorong-ugur rupulu
warga masyarakat yang lain untuk selalu berpartisipasi dalam
pembangunan desa.

Kemudian dari hasil penelitian diketahui bahwa fakror
mobilitas sosial masyarakat mempunyai korelasi yang positif dan
signifikan dengan faktorpartisipasi masyarakat. nitem-uta, daram
penelitian ini bahwa warga masyarakat yang sering rnerakukan
mobilitas sosial masyarakat baik secara vertikal rffi , rroJrn rr
.teryata mempunyai sikapketerbukaan yangtinggi sehingga daram
hal membangun mereka rebih cende*g ur.p",tisipril. s.uuu
itu. 

tqtuk melenyapkan keterikatan warga masyarakai pada adapt
i$adal yang negatiflmenghambat pembangunan maka pemerintarr
desa hendaknya dapat menganjurkan agar supaya warga
rnasyarakat melakukan mobilitas sosialnva.

Hasil penelitian menyatakan puia bahwa faktor budaya
mapalus berkorelasi positifdan signifikan dengan ar.tor partis;pJ
masyarakat. Hal mana dikemukakan pula di Jesadesapeneriii*
ini warga masyarakat di desa-desa penelitian ,*g* ,.ny;d;;
bahwa mapalus sangat penting dalam menunjang ie*b*g*;;;
desa. oleh karena itu warga masyarakat disini ietatu uerisar,a
memanfaatkan budaya mapalus untuk berpartisipasi dalam
membangun. sebab itu pemerintah desa hendaknya monerihara
situasi yang positif ini untuk kepentingan pembangunan.

3. Pembahasan atas hasil penelitian menyangkut sumbangan
faktor-faktor tingkat pendidikan formar, peranan media maisa,
mobilitas sosial masyarakat, dan budaya maparus terhadap
partisipasi masyarakat.

Dari hasil peneritian ternyata ditemukan bahwa faktor-
faktor tingkat pendidikan formal, peranan media mass4 mobilitas
sosial masyaraka! data budaya maparus temyata secara bersama-
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sama memberikan sumbangan (kontribusi) terhadap
meningkatnya partisipasi masyarakat desa biasanya mengelolah
pelaksanaan pembangunan di desa agar supaya memperhatikan,

keterkaitan factor-faktor sosial budaya tersebut dengan partisipasi

masyarakat. Apab ila hal tersebut tidak d iperhatikan maka ada

kemungkinan akan terjadinya kemacetan atau penurunan
partisipasi masyarakat. Kondisi masyarakat yang demikian perlu
dipertahankan dan kalau mungkin dikembangkan dan
ditingkatkan.

KESIMPULAN

Felaksanaan pembangunan desa sekarang ini temyata
tidaklah semata-mata tergantung pada peranan pemerintah. Pada

kondisi sekarang temyata faktor-faktor sosial budaya mempunyai
pengaruh yang berarti terhadap peningkatan partisipasi
masyarakat. Kondisi tersebut sangat ter{<ait masyarakat. Kondisi
tersebut sangat te*ait pula dengan kete6atasan dana yang dimiliki
pemerintah yang pasti tak dapat membiayai program-program
pembangunan desa.

Sejumlah faktor sosial budaya faktor sosial budaya yang

diteliti memptrnyai pengaruh yang sangat signifikan dan bahkan
memberikan kontribusi terhadap peningkatan partisipasi
masyarakat. Faktor-fhktor sosial budaya tersebut baik bersifat
intemal maupun ekstemal temyata
saling terkait dalam memberikan pengaruh terhadap mendorong
warga masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan
pembangunan desa.

Partisipasi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan

desa ternyata telah mampu pula mendorong peningkatan
partisipasi masyarakat, partisipasi pemerintah, selain dengan
rnernberikan bantuan desa (bandes) pada setiap tahun, juga
arahan-arahan yang semakin terarah telah semakin efektif
membangkitkan semangat warga masyarakat untuk ikut serta
dalampembangunan.
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Saran
Meskipun peftman warga masyarakat desa semakin bemr

d i bandingkan dengan peranan partisipasi masyarakat, namun
bantuan desa (bandes) yang diberikanpada setiaptahun masih
Jirasakan sangat berarti. Bantuan desa barangkali sudah saatnya
J iberikan kepada desa-desa tertinggal.

Untuk lebih meningkatkan bagi partisipasi masyarakat
naka sebaiknya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada
li desa-desa agar semakin berperan dalam mendorong pata
anggota dan warga desanya agar semakin meningkatkan
p arti s ipas inya dalam pembangunan. Perlu dikaj i faktor-faktor
sosial budaya lainnya yang dapat digunakan untuk mendorong
neningkatan partisipasi masyaraka! karena disadari belum sernua
:aktor sosial budaya yang dapat diteliti dalam penelitian ini.
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