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 Bab ini berisi tentang landasan teoretis yang digunakan penulis 

dalam rangka menemukan kesejalanan antara  teori-teori yang relevan 

dengan penelitian dan juga hasil penelitian. Teori-teori ini pada giliran 

menjadi teropong utama yang membantu penulis dalam membedah 

temuan-temuan lapangan. Ada tiga teori yang menjadi landasan dalam 

pengembangan tulisan ini. Pertama persepsi; teori ini digunakan untuk 

melihat persepsi-persepsi yang hidup dalam masyarakat di desa Hiripau 

tentang pendidikan (sekolah). Kedua, pendidikan; teori ini digunakan 

untuk melihat sejauhmana teori pendidikan relevan dan sejalan dengan 

praktek yang dipertontonkan oleh masyarakat di desa Hiripau. Ketiga, 

partisipasi. Teori ini dimaksudkan untuk melihat sejauhmana 

masyarakat desa Hiripau mempraktekan partisipasi mereka dalam 

dunia pendidikan (sekolah).       

 

Persepsi 

 Mulyana (2001) mengartikan persepsi sebagai suatu proses 

internal yang memungkinkan kita untuk memilih, mengorganisasikan 

serta menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita dan dari proses 

tersebut dapat mempengaruhi perilaku kita. Sama seperti Mulyana, 

Atkinson dan Hilgar (1991) juga mendefinisikan persepsi sebagai proses 

di mana seseorang mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus 

dalam lingkungan. Sedangkan Thoha (2010:142) menyatakan 

bahwa persepsi adalah suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan 

bukan hanya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Gibson dkk 

(1997) mengartikan persepsi sebagai proses kognitif yang dipergunakan 

oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya. Dia 

juga menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses pemberian arti 

terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu 

memberikan arti kepada stimulus secara berbeda meskipun objeknya 
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sama. Cara individu melihat situasi seringkali lebih penting daripada 

situasi itu sendiri.  

 Berlandaskan pengertian persepsi yang demikian, dapat 

dikatakan bahwa setiap masyarakat memiliki persepsinya masing-

masing terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam terang 

pemahaman demikian, masyarakat Kamoro di desa Hiripau pun juga 

memiliki persepsinya, baik tentang hidupnya, pengalamannya maupun 

tentang pendidikan yang dialaminya. Darimana kita mengenal persepsi 

masyarakat? Persepsi hanya bisa dilihat dalam tindakan dan sikap yang 

ditampilkan oleh masyarakat. Ini berarti antara persepsi dan sikap atau 

tindakan memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Persepsi hanya bisa 

dikenal melalui sikap dan tindakan; sikap dan tindakan yang 

diperlihatkan mengungkapkan persepsi yang dimiliki seseorang atau 

sebuah masyarakat. Apa itu sikap? Kotler dan Amstrong (1997) 

mendefinisikan sikap sebagai evaluasi perasaan dan kecenderungan 

dari individu terhadap suatu objek yang relatif konsisten. Sikap 

menempatkan orang dalam kerangka pemikiran mengenai menyukai 

atau tidak menyukai sesuatu, mengenai mendekati atau menjauhinya. 

 Persepsi yang diketengahkan dalam penelitian ini lebih 

berfokus pada pemahaman dan pandangan masyarakat Kamoro di desa 

Hiripau terhadap pendidikan. Hal ini sangat penting ketika dikaitkan 

dengan sikap dan tindakan yang diperlihatkan masyarakat desa Hiripau 

terhadap pendidikan.  

 Faktor-faktor apakah yang membentuk persepsi seseorang atau 

masyarakat? Mulyana (2001) menyebutkan beberapa faktor yang 

memungkinkan terbentuknya persepsi. Pertama, pengalaman. 

Pengalaman adalah guru yang baik. Dia (pengalaman) sebagai guru 

karena darinya setiap orang mendapatkan banyak pelajaran. Begitu 

juga dengan persepsi yang dimiliki seseorang. Dia (persepsi) dibentuk 

oleh akumulasi pengalaman yang pernah dialaminya dan kemudian 

menjadi kelihatan dalam sikap dan tindakan seseorang. Gudy Kunst 

dan Kim (dalam Mulyana 2001:158) mengatakan persepsi manusia 

terhadap hal-hal sosial berdasarkan pengalaman dan pembelajaran 

masa lalu mereka berkaitan dengan orang, objek atau kejadian yang 
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serupa. Ketiadaan pengalaman terdahulu dalam menghadapi suatu 

objek jelas akan membuat seseorang akan menafsirkan objek tersebut 

berdasarkan dugaan semata atau pengalaman yang mirip. Hal ini akan 

sangat berdampak pada cara orang merespon setiap objek yang 

dialaminya. 

 Kedua, persepsi bersifat selektif. Banyaknya rangsangan 

indrawi yang menuntut penafsiran terhadapnya membuat seseorang 

kewalahan melakukannya; apalagi setiap orang memiliki keterbatasan 

kemampuan untuk menangkap semua rangsangan yang ada di 

sekitarnya. Keterbatasan ini mau tidak mau mendorong setiap orang 

untuk menyeleksi setiap rangsangan indrawi yang ditangkapnya. 

Faktor utama yang mempengaruhi selektifitas ini adalah atensi 

(perhatian).  

 Ketiga, persepsi bersifat dugaan. Sama seperti proses seleksi, 

langkah ini dianggap perlu karena seseorang tidak mungkin 

memperoleh rincian yang jelas melalui kelima inderanya. Proses 

persepsi yang bersifat dugaan ini memungkinkan seseorang 

menafsirkan suatu objek dengan makna yang lebih lengkap dari sudut 

pandang manapun.  

 Kempat, persepsi bersifat evaluatif. Tidak pernah ada persepsi 

yang seratus persen objektif, setiap orang perlu melakukan interpretasi 

berdasarkan masa lalu dan kepentingannya ketika melakukan 

interpretasi pesan, seseorang harus melakukan evaluasi pesan 

berdasarkan pengalaman terdahulu yang pernah dialaminya, begitu 

pula setelah melakukan interpretasi pesan seseorang akan tetap 

melakukan evaluasi berdasarkan pengalaman yang pernah dialami 

terdahulu untuk mencocokan apakah kejadiannya sama.  

 Kelima, persepsi bersifat kontekstual. Setiap rangsangan dari 

luar harus diorganisasikan. Mulyana (2001-191) menyatakan bahwa 

dari semua pengaruh yang ada dalam persepsi seseorang, konteks 

merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Dalam 

mengorganisasikan suatu objek, seseorang biasanya meletakkan dalam 

suatu konteks tertentu dengan prinsip-prinsip; 1) struktur objek atau 
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kejadian berdasarkan prinsip kemiripan atau kedekatan dan 

kelengkapan; dan 2) kecenderungan seseorang dalam mempersepsi 

suatu rangsangan atau kejadian berdasarkan latar belakangnya 

 Ketika berbicara tentang prinsip-prinsip pemilihan persepsi, 

Thoha (2010:149-156) menyebutkan dua faktor yang mem-

pengaruhinya. Pertama, faktor internal (dari dalam diri sendiri), 

seperti: proses belajar, motivasi dan kepribadian seseorang. Kedua, 

faktor eksternal (dari luar diri), seperti: intensitas, ukuran, 

keberlawanan, pengulangan, gerakan, dan hal-hal yang baru dan 

familier.  

 Masyarakat suku Kamoro di desa Hiripau pun memiliki 

persepsi yang tentu saja sebagaimana dikatakan Thoha dipengaruhi 

oleh dua faktor ini, yakni internal dan eksternal. Persepsi inilah yang 

kemudian mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi atau tidak 

berpartisipasi dalam pendidikan (sekolah).     

 

Pendidikan 

 Winarko Surakhmad dalam Pendidikan Nasional, Strategi dan 
Tragedi (2009,113-114) menyebut tiga tujuan utama pendidikan 

nasional. Pertama, pendidikan yang memanusiakan. Menurutnya, 

tujuan ini secara eksplisit diamanahkan UUD 1945. Di sini pendidikan 

di satu pihak harus menjadi sumber kekuatan yang melawan setiap 

proses dehumanisasi di lain pihak menjadi sumber kekuatan yang 

memungkinkan manusia mengembangkan segenap fitrah dan 

potensinya sebagai makhluk yang mulia, yang pada gilirannya menjadi 

dasar untuk membentuk bangsa besar yang mulia.  

 Kedua, pendidikan yang membudayakan. Menurut Surakhmad 

UUD 1945 mengandung ideologi yang kuat yang memberi cetak biru 

untuk melahirkan bangsa berbudaya. Ini berarti bahwa pendidikan 

harus mampu di satu pihak menjadi benteng yang kuat melawan 

dekadensi budaya dan demoralisasi peradaban bangsa, di lain pihak 

menjadi motivator untuk bertumbuh dan berkembangnya kekayaan 
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serta kekuatan budaya sebagai bentuk yang tinggi dari nilai etik, 

estetik, ilmu dan teknologi bangsa dalam arti seluas-luasnya.  

 Ketiga, pendidikan yang mengindonesiakan. UUD 1945 adalah 

landasan hukum yang paling kokoh untuk bukan saja sekadar 

menyatukan seribu rumpun masyarakat besar yang memiliki 

keberagaman yang begitu tinggi menjadi sebuah bangsa, tetapi juga 

menjadi landasan yang kokoh untuk membangun bangsa tersebut 

menjadi bangsa besar yang kekuatan dan keseragamannya bersumber 

dari keberagamannya.     

 Tiga tujuan pendidikan sebagaimana disebutkan Surakhmad di 

atas menjadi mungkin terjadi apabila ada peluang untuk 

mengekspresikannya. Perubahan pola pembangunan dari sentralisasi 

ke desentralisasi kiranya menjadi sebuah peluang untuk merealisasikan 

tiga tujuan pendidikan sebagaimana disebutkan Surakhmad tersebut. 

Di dalam pembangunan desentralisasi ini, budaya-budaya lokal 

diperhitungkan dan bahkan menjadi sebuah kekuatan dalam 

peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan yang sebelumnya berpola 

sentralistik berubah menjadi desentralistik. Dalam desentralisasi 

pendidikan ini, hal yang diperlukan adalah the stakeholder society 

yang oleh Ackerman dan Alscott sebagaimana dikuti Dwiningrum 

(2011, 11) sebagai masyarakat yang para anggotanya mempunyai 

kepentingan bersama untuk membangun masyarakatnya sendiri. 

Sumarto dalam Dwiningrum (2011) menyebutkan lima pemain dalam 

the stakeholder society, yaitu: 1) masyarakat lokal. 2) orang tua. 3) 

peserta didik. 4) negara. 5) pengelola profesinal pendidikan. Dalam 

pola yang demikian, peran negara yang dalam pola sentralisasi bersifat 

absolut dalam menentukan pendidikan justru mengalami perubahan. 

Dalam pola desentralisasi, negara bukan lagi penentu segalanya dalam 

pendidikan, tetapi sebagai partner kerja yang memfasilitasi proses 

pendidikan yang disepakati bersama. Tugas negara dalam pola 

desentralisasi pendidikan antara lain membantu adanya standar 

nasional bahkan internasional dari lembaga-lembaga pendidikan dan 

membantu daerah-daerah lain yang berkekurangan sumber daya 

manusia dan pembiayaan   
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 Afriantoni1 menyebutkan beberapa dampak positif dari 

desentralisasi pendidikan, yakni: Pertama, kelebihan sistem ini adalah 

sebagian besar keputusan dan kebijakan terkait daerah dapat 

diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah 

pusat. Kedua, manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas 

kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi 

berkompetensi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang 

berkualitas dan mandiri. Ketiga, mampu memenuhi tujuan politis, 

yaitu melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan. 

Keempat, mampu  membangun partisipasi masyarakat sehingga 

melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar-benar 

dari, oleh dan untuk masyarakat. Kelima, mampu menyelenggarakan 

pendidikan dengan memfasilitasi proses belajar mengajar yang 

kondusif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik sebagai berikut:  

1) Peningkatan mutu; dengan kewenangan yang dimiliki, sekolah 

lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber 

daya yang dimiliki.  

2) Efisiensi keuangan; hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan 

sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional.  

3) Efisiensi administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi 

yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang 

bertingkat-tingkat.  

4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan 

pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan 

pemerataan pendidikan. 

 Kerinduan untuk memiliki sumber daya manusia yang 

berkualitas juga dimiliki masyarakat Kamoro di desa Hiripau. Artinya, 

walau masyarakat Kamoro khususnya di desa Hiripau hidup dalam 

kondisi yang sederhana, tetapi mereka memiliki keinginan dan 

harapan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945, yakni menjadi 

                                                           
1 Afriantoni; http://radenfatah.ac.id/html. Unduh 10 Maret  2014  

http://radenfatah.ac.id/html
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pribadi cerdas yang sanggup memberikan kontribusi baik bagi dirinya, 

keluarganya maupun bagi bangsanya. Pendidikan (sekolah) yang 

ditawarkan pemerintah tentu diharapkan sanggup mengakomodasi apa 

yang menjadi kerinduan masyarakat Hiripau, sehingga tiga tujuan 

sebagaimana yang dikatakan Winarno Surakhmad (memanusiakan, 

membudayakan dan mengindonesiakan) sungguh mereka alami dan 

rasakan dalam proses dan praktek pendidikan yang dijalankan.   

 

Partisipasi 

 Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, Ife dan Tesoriero 

(2006, 285) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam 

proses-proses dan kegiatan masyarakat serta untuk menciptakan 

kembali masa depan masyarakat dan individu. Semakin banyak orang 

yang menjadi peserta aktif dan semakin lengkap partisipasinya, 

semakin ideal kepemilikian dan proses masyarakat serta proses-proses 

inklusif yang akan diwujudkan. 

 

Pengertian partisipasi 

 Partisipasi berasal dari bahasa Latin partisipare yang 

mempunyai arti dalam bahasa Indonesia mengambil bagian atau turut 

serta. Midgley dalam Muluk (2007) mengungkapkan partisipasi 

masyarakat berkonotasi the direct involvement of ordinary people in 
local affairs. Partisipasi masyarakat berarti adanya keterlibatan 

masyarakat biasa dalam unsur-unsur setempat secara langsung. 

Midgley memperjelas partisipasi masyarakat ini dengan mengacu pada 

salah satu definisi yang termuat dalam resolusi PBB pada awal 1970an 

sebagai berikut “penciptaan peluang yang memungkinkan semua 

anggota masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam proses 

pembangunan dan mempengaruhinya serta menikmati manfaat 

pembangunan tersebut secara merata. 

 Sebagai sebuah kegiatan, Verhangen (dalam Mardikanto dan 

Soebiato, 2012) mendefinisikan partisipasi sebagai suatu bentuk khusus 
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dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian 

kewenangan, tanggungjawab dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan 

komunikasi tersebut dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki 

oleh yang bersangkutan mengenai: 1) kondisi yang tidak memuaskan 

dan harus diperbaiki, 2) kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui 

kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri, 3) kemampuannya 

untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan, 4) adanya 

kepercayaan diri bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan. 

 Sastrodipoetra (dalam Saiful Arif, Buku Seri Demokrasi ke-22, 

2012) menyatakan partisipasi sebagai keterlibatan yang bersifat 

spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap 

kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan 

Alastraire White (dalam Saiful Arif, ibid..,2012) menyatakan partisipasi 

sebagai keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam 

pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek 

pembangunan. 

 Made Pidarta (dalam Dwiningrum (2011) mendefinisikan 

partisipasi sebagai pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu 

kegiatan. Keterlibatan dapat berupa mental dan emosi serta fisik dalam 

menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam 

segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan 

dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Sedangkan Deepa Naryan 

(1995) mengartikan partisipasi sebagai suatu proses yang wajar di mana 

masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, 

suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan 

keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka. 

 Definisi-definisi di atas memperlihatkan satu tekanan yang 

sama, yakni partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam 

pembangunan dalam rangka mendapatkan manfaat bagi masyarakat 

tersebut. Keterlibatan ini didorong oleh kesadaran dan kepedulian 

serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan 

yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat. Artinya, 

melalui partisipasi yang diberikan masyarakat menyadari bahwa 
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kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut 

keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.  

 Tuntutan untuk berpartisipasi dalam pembangunan juga 

berlaku bagi masyarakat Kamoro di desa Hiripau. Dalam konteks 

pendidikan (sekolah), partisipasi masyarakat bahkan menjadi penopang 

yang memungkinkan terjadi dan terlaksananya proses pendidikan yang 

baik dan bermutu. Partisipasi dalam konteks masyarakat Kamoro di 

desa Hiripau berarti keikutsertaan (baik pasif maupun aktif) dalam 

seluruh proses pendidikan (belajar mengajar) yang dijalankan.       

 

Bentuk dan Lingkup Partisipasi Masyarakat  

 Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum (2011) membedakan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi empat jenis. 

Pertama, partisipasi dalam mengambil keputusan. Di sini, keputusan 

yang diambil dalam pembangunan tidak merupakan hasil ide 

pemerintah saja tetapi juga merupakan ide masyarakat. wujud dari 

partisipasi masyarakat  dalam pengambilan keputusan ini bermacam-

macam, seperti: kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, 

tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, 

partisipasi dalam pelaksanaan. Sebagai akibat dari keterlibatan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan, maka pelaksanaan 

keputusan itu juga harus melibatkan masyarakat. Keterlibatan ini 

memungkinkan masyarakat bertanggung jawab atas apa yang menjadi 

keputusan bersama. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. 

Sebagai konekuensi dari keterlibatan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan keputusan, maka dalam menikmati 

manfaat pun masyarakat mau tidak mau harus dilibatkan. Hal ini 

sangat penting dalam rangka mendorong masyarakat untuk semakin 

meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan. Keempat, 
partisipasi dalam evaluasi. Di sini masyarakat diikutsertakan dalam 

rangka mengevaluasi program-program yang sudah dibuat bersama. 
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 Mengingat strategisnya partisipasi masyarakat dalam 

pendidikan, maka partisipasi masyarakat harus diwujudkan dalam 

berbagai bentuk. Rohmat Wahab2 menyebutkan lima bentuk konkret 

partisipasi masyarakat dalam pendidikan; Pertama, partisipasi finansial 
yang diwujudkan berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan 

kemampuan masyarakat, baik itu yang sifatnya donatur tetap maupun 

tidak tetap, ketika dibutuhkan uluran dana yang dikaitkan dengan 

tuntutan mendesak. Termasuk juga orangtua secara kolektif dapat 

mendukung dana yang diperlukan sekolah, yang benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan untuk keberhasilan misi pendidikan secara 

menyeluruh. Selain daripada itu, lembaga bisnis dan industri 

diharapkan dapat menyisihkan anggaran untuk pemberian beasiswa 

atau dukungan biaya operasional pendidikan.  

 Kedua, partisipasi material yang diwujudkan dengan 

sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan, 

guna untuk penyempurnaan bangunan ruang dan tempat untuk 

kegiatan belajar. Demikian juga masyarakat dimungkinkan dapat 

mendukung adanya fasilitas umum yang dapat digunakan dalam batas 

tertentu untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan. Sebaliknya 

masyarakat perlu mendukung terciptanya lingkungan fisik yang 

kondusif, sehingga tempat-tempat pendidikan dan latihan dapat 

terhindar sejauh-jauhnya dari polusi udara, suara, air, tanah, dan 

sebagainya. Lingkungan sehat yang diciptakan masyarakat akan 

memberikan dukungan yang berarti bagi keberlangsungan proses 

pendidikan.  

 Ketiga, partisipasi akademik yang ditunjukkan dengan 

kepedulian masyarakat yang dikaitkan dengan dukungan terhadap 

penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. Dukungan 

dapat diwujudkan dengan dukungan orangtua dan masyarakat untuk 

mengawasi dan membimbing belajar anak yang berlangsung di luar 

sekolah. Demikian pula dapat dimungkinkan beberapa orangtua yang 

                                                           
2 Rohmat Wahab; Partisipasi Masyarakat Dalam Otonomi Pendidikan dalam 
(http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/rochmat-wahab-mpd-ma-dr-
prof/community-empower-ing.pdf. Unduh 6 Februari 2015. 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/rochmat-wahab-mpd-ma-dr-prof/community-empower-ing.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/rochmat-wahab-mpd-ma-dr-prof/community-empower-ing.pdf
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memiliki keahlian tertentu dapat menjadi orang sumber (resource 
persons) yang mampu memperbaiki kualitas pendidikan. Selain 

daripada itu tempat-tempat industri dan bisnis dapat memberikan 

sharing pengalaman dan kompetensinya melalui pemberian 

kesempatan untuk magang, praktek lapangan. Masyarakat juga terbuka 

untuk melakukan kontrol terhadap proses pendidikan yang 

berlangsung, dikaitkan dengan tanggung jawab profesional tenaga 

kependidikan.  

 Keempat, partisipasi kultural yang diwujudkan dengan 

perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral 

yang mampu menjaga martabat masyarakat setempat, sehingga 

masyarakat perlu ikut serta menjadi filter terhadap masuknya 

peradaban yang tidak sejalan dengan kultur dan nilai yang diyakini 

oleh masyarakat. Praktek perilaku yang dikehendaki tumbuh subur di 

sekolah, harus didukung dengan perilaku dan tradisi yag baik di 

tengah-tengah kehidupan masyarakat.  

 Kelima, partisipasi evaluatif, yang diwujudkan dengan 

keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian dan kontrol 

terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat dapat 

memberikan umpan balik (feedback) dan penilaian terhadap kinerja 

lembaga pendidikan. 

 Keenam, partisipasi mediatif, yang diwujudkan dengan 

membangun network dengan intsitusi birokrasi dan institusi 

pendidikan, sehingga dapat memudahkan peserta pendidikan 

mengakses informasi yang ada di masyarakat tanpa melalui prosedur 

birokrasi yang berbelit-belit. 

 Secara konkret partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

menurut Dusseldorp (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012) adalah 

sebagai berikut: a) menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat; 

b) melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok; c) melibatkan diri 

pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi 

masyarakat yang lain; d) menggerakan sumber daya masyarakat; e) 
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mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan; f) 

memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarkatanya. 

 Berpartisipasi penuh dalam pembangunan, secara khusus dalam 

bidang pendidikan (sekolah) tentu juga menjadi harapan bagi setiap 

masyarakat, termasuk yang ada di desa Hiripau. Peluang partisipasi 

yang diharapkan tidak saja terbatas pada saat tertentu dan hanya 

berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan sekolah, tetapi harus 

mencakup semua yang terjadi, baik perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi. Partisipasi yang demikian diyakini akan 

sangat membantu baik bagi pengembangan pendidikan (sekolah) 

maupun mutu dari siswa dan siswinya.       

 

Tingkat-Tingkat Partisipasi 

 Arnstein (dalam Ife dan Tesoriero, 2006, 299) membagi 

partisipasi dalam beberapa tingkat berikut ini.  

Tabel 2.1 Tingkat Partisipasi Menurut Ife 

No Tangga/Tingkat 
partisipasi 

Hakekat Kesetaraan Derajat 
Kekuasaan 

1 Kontrol warga Negara Sepenuhnya dikuasai 
masyarakat 

Ada di masya-
rakat 

2 Kekuasaan 
didelegasikan 

Masyarakat diberi 
kekuasaan entah sebagian 
maupun seluruhnya 

Sda 

3 Kemitraan Timbal balik, dinego-
siasikan 

Sda 

4 Menenangkan Saran masyarakat diterima 
tetapi tidak selalu dilak-
sanakan 

Tokenisme 

5 Konsultasi Masyarakat didengar tapi 
tidak selalu dipakai 
sarannya 

Tokenisme 

6 Menginformasikan Sekedar pemberitahaun 
searah/sosialisasi 

Non-partisipasi 

7 Terapi Sekedar agar masyarakat 
tidak marah 

 

8 Manipulasi Permainan oleh 
pemerintah 
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 Pada tahap (1) control warga negara (masyarakat), indepedensi 

dan monitoring dibentuk dan dilakukan oleh masayarat itu sendiri. 

Tahap (2) pendelegasian, wewenang untuk melakukan perencanan, 

implementasi dan monitoring ada dalam masyarakat. Tahap (3) 

kemitraan, semua warga masyarakat dan juga stakeholder terlibat 

dalam mewujudkan keputusan secara bersama. Pada tahap (4) 

menenangkan, masyarakat terlibat dan bahkan dapat memberikan 

saran namun tidak selalu dilaksanakan. Tahap (5) konsultasi, anggota 

masyarakat terlibat dan bahkan terjadi konsultasi terkait dengan 

program-program yang akan dilakukan, akan tetapi saran-sarannya 

tidak selalu dipakai. Tahap (6) menginformasikan, anggota masyarakat 

terlibat tetapi hanya sekedar mendengarkan sosialisasi program yang 

telah dibuat oleh instansi penyelenggara program. Pada tahap ini, 

komunikasi bersifat searah. Tahap (7) terapi, masyarakat dilibatkan 

tetapi hanya sekedar memberikan jawaban atas pertanyaan yang 

diberikan tetapi jawaban itu tidak mempengaruhi kebijakan. Dengan 

kata lain, pada tahap ini yang terjadi hanyalah kegiatan dengar 

pendapat tetapi sama sekali tidak dapat mempengaruhi program yang 

sudah ada. Sedangkan tahap (8) manipulasi, instansi pengelolah 

program meminta anggota masyarakat (orang-orang yang memiliki 

pengaruh) untuk mengumpulkan tanda tangan masyarakat sebagai 

wujud kesediaan dan dukungan terhadap program yang sudah dibuat. 

 Perbedaan persepsi tentang pendidikan (sekolah) seringkali 

berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam dunia 

pendidikan (sekolah). Masyarakat di desa Hiripau pun demikian. Setiap 

pribadi memiliki persepsinya masing-masing dan seringkali persepsi ini 

mempengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam pendidikan.    

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat  

 Ife dan Tesoriero (2008, 310) menyebutkan lima kondisi yang 

mendorong partisipasi masyarakat dalam usaha pemberdayaan.  

 Pertama, orang akan berpartisipasi apabila mereka merasa 

bahwa isu atau aktivitas tersebut penting. Cara ini dapat secara efektif 
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dicapai jika masyarakat sendiri telah mampu menentukan isu atau aksi 

dan telah menominasi kepentingannya, bukan berasal dari orang luar 

yang memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Salah satu kunci 

keberhasilan mengorganisasi masyarakat adalah pemilihan isu untuk 

diurus dan hal yang sama juga berlaku dalam domain yang lebih luas 

dari pengembangan masyarakat. Konsekunsinya adalah pekerja 

masyarakat harus sanggup membuat defenisi akan kebutuhan dan 

prioritas yang muncul dari masyarakat itu sendiri, bukan terperangkap 

dalam mencarinya sendiri serta memaksakannya kepada masyarakat. 

 Kedua, orang harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat 

perubahan. Dalam setiap bentuk partisipasi pasti terkandung harapan 

untuk sebuah perubahan. Bahkan harapan akan sebuah perubahan 

seringkali menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat untuk semakin 

aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Tanpa harapan akan sebuah 

perubahan ini, partisipasi masyarkat menjadi lemah dan tak bernyawa. 

 Ketiga, berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai. 

Terlalu sering partisipasi masyarakat dipandang sebagai keterlibatan 

dalam kepengurusan, pertemuan resmi dan prosedur-prosedur lainnya. 

Meskipun proses semacam ini bisa saja penting, banyak macam 

partisipasi masyarkat lain yang sama berharganya. Peran-peran dan 

juga keterlibatan-keterlibatan ini harus dikenali, diakui dan dihargai 

dalam usaha pemberdayaan masyarakat.  

 Keempat, orang harus bisa berpartisipasi dan didukung dalam 

partisipasinya. Setiap bentuk partisipasi masyarakat harus didukung 

dan bahkan diberi semangat agar masyarakat merasa diperhitungkan 

partisipasinya. Tanpa dukungan dan semangat, masyarakat akan 

menjadi tak peduli dengan setiap bentuk usaha pengembangan 

masyarakat yang dilakukan.  

 Kelima, struktur dan proses tidak boleh mengucilkan. 

Prosedur-prosedur pertemuan tradisional dan teknik pembuat 

keputusan sering bersifat mengucilkan bagi banyak orang, khususnya 

bagi mereka yang tidak bisa ‘berpikir cepat’, tidak ingin menginterupsi, 

kurang percaya diri atau tidak memiliki kemampuan berbicara. Agar 
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partisipasi masyarakat yang demikian tetap ada, maka perlu 

diperhatikan struktur dan proses pengambilan keputusan yang 

dilakukan. Prinsip yang paling penting dalam kaitan dengan hal ini 

adalah masyarakat itu sendiri yang harus mengontrol struktur dan 

proses dan harus menentukan bentuk mana yang harus diadopsi.  

 Sementara Conyers (dalam Saiful Arif, Buku Seri Demokrasi 

ke-22, 2012), menyebut dua faktor yang mempengaruhi berhasil atau 

gagalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 

Pertama, hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri. Masyarakat tidak 

akan berpartisipasi atas kemauan sendiri atau dengan antusias yang 

tinggi dalam kegiatan perencanaan kalau mereka merasa bahwa 

partisipasi mereka dalam perencanaan tidak mempunyai pengaruh 

pada rencana akhir. Kedua, masyarakat merasa enggan berpartisipasi 

dalam kegiatan yang tidak menarik minat mereka atau yang tidak 

mempunyai pengaruh langsung dan dapat mereka rasakan.  

 Dalam rangka  mencapai sebuah partisipasi masyarakat, ada 

beberapa langkah yang harus diperhatikan (Dwiningrum, 2011). 

Pertama, reorientasi ke arah hubungan yang lebih efektif dengan 

masyarakat melalui pembangunan koalisi dan jaringan komunikasi. 

Kedua, peningkatan rasa tanggung jawab masyarakat untuk 

pembangunan mereka sendiri dan peningkatan kesadaran mereka akan 

kebutuhan mereka, masalah mereka, kemampuan mereka dan potensi 

mereka. Ketiga, memperlancar komunikasi antara berbagai potensi 

lokal sehingga masing-masing dapat lebih menyadari perspektif 

partisipasi lain. Keempat, penerapan prinsip tertentu, yaitu tentang 

hidup, belajar merencanakan dan bekerja bersama-sama dengan rakyat.  

 Di tengah partisipasi dianggap sebagai keniscayaan dalam 

rangka mencapai pembangunan yang mensejahterakan, Syahdan 

(dalam Ainur Rohman, Buku Seri Demokrasi ke-22, 2012) 

mengingatkan tentang perlunya bersikap hati-hati terhadap partisipasi.  

 Pertama, partisipasi bukan mobilisasi dan sosialisasi. Partisipasi 

sering dianggap sebagai kehadiran publik secara massal atau 

menggerakkan orang untuk berkumpul dan melakukan sesuatu. 



Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan 

28 

Kebijakan publik dianggap sudah partisipatif tatkala publik berkumpul 

padahal forum yang terjadi bukan forum permusyawaratan, akan tetapi 

dan lebih tepatnya adalah forum sosialisasi.  

 Kedua, partisipasi tidak berhenti pada kerangka keterwakilan 

formal prosedural. Meski partisipasi harus diwadahi dalam berbagai 

prosedur komunikasi, bukan berarti mekanisme pengorganisasian opini 

publik hanya berada dalam prosedur formal. Ruang partisipasi 

seharusnya diperlebar sampai batas terluar dari kekuasaan 

komunikastif, yakni suara-suara bawah, media masa dan berbagai 

aspirasi dan opini publik di forum warga.  

 Ketiga, partisipasi sebagai ‘agama baru’. Paradigma partisipatif 

pada hakekatnya menggeser bandul orientasi perbincangan tentang 

pembangunan dari negara dan pasar kepada civil society. Namun 

bukan berarti semua yang dari masyarakat adalah benar dan sahih. 

Dalam pencapaian consensus pembangunan tidak bisa dianggap bahwa 

kepentingan masyarakat selalu menjadi premis mayor dalam proses 

diskursif dan sementara kepentingan Negara dianggap premis minor.  

 Keempat, partisipasi bukan hanya vote tapi juga voice. 

Partisipasi bukan hanya masalah keterlibatan publik untuk mem-

berikan pilihan (vote) namun lebih menekankan pada penyampaian 

aspirasi (voice) dan mendiskursifkanya secara berkualitas.  

 

Hambatan-Hambatan dalam Berpartisipasi 

 Betapapun partisipasi masyarakat diyakini sebagai cara terbaik 

dalam rangka pembangunan, nyatanya tidak semua orang menyadari 

hal ini. Sumarto (dalam Ainur Rohman, Ibid, 2012) menyebutkan tiga 

faktor yang seringkali menjadi penghambat dalam partisipasi.  

 Pertama, hambatan struktural. Hambatan ini meliputi 

konstitusi dan birokrasi. Dalam konteks pembangunan, UU Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebenarnya sudah 

memberi ruang atas prosedur partisipasi publik dalam pembangunan. 

Namun ketika ini tidak diimbangi dengan adanya political will dan 



Tinjauan Pustaka 

29 

good will dari pemerintah serta sistem birokrasi yang ada UU SPPN 

tidak bermakna apa-apa dalam menyebarkan benih partisipasi. 

Keharusan pendekatan partisipatif dalam pembangunan sebagai sebuah 

tindakan komunikatif hanyalah sebatas perbincangan lepas, belum bisa 

menjadi sebuah diskursus.  

 Kedua, hambatan kultural. Hambatan ini menyebutkan bahwa 

di internal masyarakat sendiri masih belum membudayakan gairah 

partisipasi yang kuat. Hal ini diantaranya ditandai oleh kurangnya 

inisiatif dari warga untuk hadir dan terlibat dalam prosedur partisipasi 

yang sudah dilegitimasi melalui konstitusi serta mengawalnya.  

 Ketiga, hambatan teknis. Hambatan ini berkenaan dengan 

kurang terkuasainya metode dan teknik-teknik partisipasi 

pembangunan melalui prosedur yang berlaku. Bisa jadi masyarakat 

mengetahui betul apa keinginan mereka dan ingin memperjuangkan 

kepentingan mereka sehingga bisa diterima dan dimasukkan dalam 

draft perencanaan. Namun kepetingan tersebut gagal dikodifikasi 

menjadi bahasa sistem.  

 Hambatan-hambatan (struktural, kultural dan teknis) yang 

sama juga pasti dialami oleh masyarakat di desa Hiripau. Hambatan-

hambatan ini entah besar atau kecil pasti sangat berpengaruh pada 

partisipasi mereka dalam pendidikan (sekolah). 

 

Kekuatan dari Partisipasi Masyarakat 

 Wolf, Kane, and Strickland (dalam Rochmat Wahab3) 

menegaskan partisipasi masyarakat memiliki sejumlah lima kekuatan, 

seperti: 1) efektivitas proyek meningkat, penggunaan pengetahuan, 

keterampilan dan sumber dapat memperbaiki desain dan implementasi 

proyek, 2) efisiensi proyek membaik, keterlibatan masyarakat dapat 

mengarahkan penggunaan sumber eksternal dan lokal yang lebih baik, 

                                                           
3 Rohmat Wahab; Partisipasi Masyarakat Dalam Otonomi Pendidikan dalam 
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/rochmat-wahab-mpd-ma-dr-prof/ 
community-empower-ing.pdf. Unduh 6 Februari 2015. 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/rochmat-wahab-mpd-ma-dr-prof/%20community-empower-ing.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/rochmat-wahab-mpd-ma-dr-prof/%20community-empower-ing.pdf
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misalnya material dan tenaga kerja, 3) kepercayaan diri dan 

pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat dapat membantu 

mengurangi mentalitas ketergantungan, 4) mencakup anggota 

masyarakat lebih luas, keterlibatan masyarakat dapat menghasilkan 

distribusi keuntungan yang lebih merata bagi orang-orang yang 

terabaikan, misalnya orang miskin, perempuan, minoritas, tak berdaya, 

dan sebagainya, dan kesinambungan proyek lebih terjamin, 

keterlibatan masyarakat daat membantu untuk menjamin bahwa 

proyek melanjutkan fungsi secara benar.  

 Partisipasi masyarakat sebenarnya tidak hanya dapat 

memperlancar pelaksanaan pendidikan, melainkan juga mampu 

meningkatkan kualitas pendidikannya. White dan Barber (dalam 

Rochmat Wahab4) menegaskan bahwa hubungan dan kerjasama yang 
suportif antara keluarga dan masyarakat memiliki efek yang positif. Hal 

ini didukung oleh penelitian Mortimore dkk (1988) terhadap siswa 

SLTP bahwa ditemukan ada keuntungan yang positif apabila orangtua 

membantu, baik di dalam kelas maupun pada saat study-tour, pada saat 

pertemuan tentang kemajuan anak secara rutin, ada sebuah ruang 

untuk orangtua di sekolah, dan ada suatu kebijakan pintu terbuka yang 

memungkinkan orangtua dapat hadir di sekolah kapan saja untuk 

urusan anaknya. 

 Tuntutan untuk berpartisipasi tentu tidak hanya sekedar 

sebuah tuntutan tak bermakna. Tuntutan ini memiliki kekuatan yang – 

apabila dilaksanakan dengan baik – memungkinkan pendidikan 

(sekolah) yang diharapkan bisa terwujud. Masyarakat Hiripau pun, 

entah sadar atau tidak merasakan kekuatan dari partisipasi yang telah 

mereka praktekkan selama ini.      

 

 

 

                                                           
4 Rohmat Wahab; Ibid..., 


