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Tinjauan Mata Kuliah 
   

akikat pembangunan adalah terjadinya proses perubahan ke arah 
perbaikan secara berkelanjutan. Jadi, pembangunan masyarakat desa 

berarti adanya proses perbaikan keadaan masyarakat desa menuju pada 
peningkatan kesejahteraannya yang dilakukan secara terus menerus sesuai 
karakteristik dan kebutuhan masyarakat desa dengan melibatkan semua pihak 
pemangku kepentingan, yaitu masyarakat, agen perubahan, dan pemerintah.   

Mata kuliah Pembangunan Masyarakat Desa memberikan pengetahuan 
dan wawasan kepada Anda tentang hakikat pembangunan yang 
berkelanjutan, yaitu yang berbasis kepada masyarakat. Hakikat pembangunan 
akan dipahami jika Anda memiliki pengetahuan tentang karakteristik dan 
dasar terbentuknya masyarakat desa serta permasalahan yang ada.  Rangkaian 
tahapan dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan 
pemanfaatan hasil pembangunan oleh masyarakat, serta keterlibatan semua 
pihak pemangku kepentingan juga merupakan komponen penting yang harus 
diperhatikan sejak awal dalam merancang pembangunan serta mengukur 
tingkat keberhasilan suatu pembangunan masyarakat desa.   

Tingkat partisipasi masyarakat desa menjadi proses yang akan 
menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mata kuliah 
ini dibahas tentang bagaimana melakukan perencanaan dan proses yang harus 
dilakukan agar masyarakat desa mampu berperan dalam setiap tahapan 
pembangunan.  Selain pemahaman terhadap masyarakat desa, pemahaman 
Anda juga diperlukan terhadap peran penyuluh atau agen perubahan atau 
pihak pendamping yang akan mendorong partisipasi aktif masyarakat desa 
mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil 
pembangunan serta keberlanjutan pembangunan. 

Setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan memiliki bekal 
pengetahuan dan wawasan yang cukup tentang hakikat pembangunan bagi 
masyarakat desa, syarat, komponen, atau tahapan penting yang harus 
diperhatikan dalam melakukan perencanaan pembangunan bagi masyarakat 
desa, serta ukuran-ukuran dalam menentukan keberhasilan suatu 
pembangunan dalam masyarakat desa.  Untuk mencapai tujuan pembelajaran 
tersebut, mata kuliah ini ditulis dalam 6 (enam) modul, yaitu: 
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Modul 1 mempelajari “Desa dan Kebudayaan Petani”.  Modul 1 ini 
terdiri atas 2 kegiatan belajar, yaitu: Kegiatan Belajar 1 tentang “Terben-
tuknya Desa dan Kebudayaan Petani” serta Kegiatan Belajar 2 tentang 
“Perkembangan Desa.” 

Modul 2, yang mempelajari “Pembangunan dalam Berbagai Perspektif.”  
Modul 2 terdiri atas dua kegiatan belajar.  Kegiatan Belajar 1 tentang 
“Perspektif Modernisasi: Pendekatan Kultural dan Pendekatan Struktural”, 
sedangkan Kegiatan Belajar 2 tentang “Perspektif Multikulturalisme dan 
Otonomi Daerah.”   

Modul 3, mempelajari “Moda Produksi Kapitalistik dan Problema-
problema Sosial.”  Modul 3 terdiri atas 2 kegiatan belajar, yaitu: Kegiatan 
Belajar 1 tentang “Perspektif Materialisme: Moda Produksi dan 
Implikasinya” serta Kegiatan Belajar 2 tentang “Pengangguran dan Dimensi 
Kependudukan.” 

Modul 4, mempelajari “Bentuk-bentuk Pengendalian Masyarakat dan 
Pengawasan Sosial.”  Modul 4 terdiri atas 2 kegiatan belajar, yaitu: Kegiatan 
Belajar 1 tentang “Pengendalian Masyarakat dan Pengawasan Sosial” dan 
Kegiatan Belajar 2 tentang “Kemiskinan Struktural dalam Proses 
Pembangunan.”  

Modul 5, mempelajari “Konsep Pemberdayaan dalam Dinamika 
Pembangunan Desa dan Hubungannya dengan Keberlanjutan Pembangunan 
Berbasis Masyarakat.”  Modul 5 terdiri atas 2 kegiatan belajar, yaitu: 
Kegiatan Belajar 1 tentang “Pemberdayaan dan Dinamika Pembangunan 
Desa” serta Kegiatan Belajar 2 tentang “Pembangunan Berkelanjutan dan 
Berbasis Masyarakat.”  

Modul 6, mempelajari “Dasar-dasar, Peran, dan Partisipasi Penyuluh 
dalam Pembangunan Masyarakat Desa.”  Modul 6 terdiri atas 2 kegiatan 
belajar, yaitu: Kegiatan Belajar 1 tentang “Pengertian Penyuluh dan 
Penyuluhan” serta Kegiatan Belajar 2 tentang “Pembangunan Masyarakat 
Desa Berbasis Masyarakat dan Berkelanjutan.” 

 
Untuk meningkatkan pemahaman Anda terhadap materi-materi yang ada 

dalam bahan ajar ini, Anda diminta untuk mengerjakan latihan yang terdapat 
dalam setiap Kegiatan Belajar. Di samping itu, setelah Anda selesai 
mempelajari setiap kegiatan belajar, Anda diharapkan juga mengerjakan 
semua soal-soal Tes Formatif yang terdapat di bagian akhir setiap kegiatan 
belajar. Kerjakanlah latihan dan tes formatif satu per satu hingga selesai. 
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Usahakan Anda jangan membuka rambu-rambu jawaban terlebih dulu. Bila 
belum dapat menyelesaikannya, Anda dapat membaca kembali konsep, 
uraian dan contoh dalam kegiatan belajar setiap modul. Untuk mengetahui 
tingkat penguasaan Anda terhadap materi yang telah Anda pelajari dan soal-
soal yang telah Anda kerjakan, bahan ajar ini juga dilengkapi dengan 
pedoman tentang cara penilaian tingkat penguasaan Anda. Umpan balik ini 
diletakkan setelah tes formatif yang terakhir. 

Dengan mempelajari setiap modul dengan cermat sesuai dengan 
petunjuk yang ada pada setiap modul serta dengan mengerjakan semua 
latihan dan tes formatif yang diberikan dengan sungguh-sungguh, Anda akan 
berhasil dalam menguasai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mata 
kuliah ini juga dilengkapi dengan bahan noncetak berupa video interaktif  
yang tujuannya untuk memperkaya konsep dan pemahaman Anda dalam 
mempelajari mata kuliah Pembangunan Masyarakat Desa. 

Diagram berikut adalah peta kompetensi mata kuliah Pembangunan 
Masyarakat Desa (LUHT4208). Isinya memuat semua kompetensi khusus 
yang harus Anda kuasai dan diagram keterkaitan antara Modul 1 dan modul-
modul lainnya. 

Selamat belajar! 
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Peta Kompetensi  
Pembangunan Masyarakat Desa/LUHT4208/2 sks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


