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Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepala dusun
dalam mengembangkan usaha ektor industri rumah tangga, sebelum tokoh kepala
dususn terlibat, gambaran usaha masyarakat desa dan kondisi lingkungan desa
sijabut tertatai setelah kepala dusun berperan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1)
Untuk mendeskripsikan usaha industri rumah tangga di desa sijabut teratai. (2)
Untuk mendeskripsikan peran kepala dusun terhadap kegiatan usaha masyarakat
di desa sijabut teratai.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengembangan
kegiatan usaha masyarakat oleh Usman (2011:20), yang menengaskan bahwa
pengembangan kegiatan usaha msayarakat adalah upaya pendidikan baik formal,
maupun informal, yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan
bertanggung jawab dalam mengembangkan kegiatan usaha yang merupakan dasar
kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras.
Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dalam
penelitian ini adalah kepala dusun yang ada di desa Sijabut teratai yang
berpartisipasi dalam mengembangkan usaha sector industry rumah tangga di dea
Sijabut Teratai. Pengambilan subjek dalam penelitian ini secara purposive yakni
sebanyak 6 orang yang mampu untuk mewakili semua subjek yang memberikan
informasi tentang sejauh mana peran kepala dusun dalam mengembangkan
kegiatan usaha sector industri rumah tangga di desa Sijabut Teratai. Teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik
analisis data digunakan dengan reduksi data, penyajian data, penarikan
kesimpulan den verifikasi/pembuktian.
Hasil penelitian sekaligus kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan
bahwa peran kepala dusun dalam mengembangkan kegiatan usaha sector industri
rumah tangga di desa sijabut teratai sangatlah nyata. Baik secara langsung ataupun
tidak langsung (perencanaan, pelaksanaan, pemamfaatan dan evaluasi
pembangunan). Kondisi kegiatan usaha masyarakat di desa Sijabut Teratai
mengalami perubahan dan peningkatan seperti berkembangnya usaha masyarakat
lebih meluas (lebih banyak diketahui orang), kursus menjahit dan salon-salon
telah lebih banyak dibuka, sarana dan prasarana untuk pengembangak usaha lebih
lengkap dan lebih mudah di dapat dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti
kebersihan lingkungan desa, gotong royong dan kegiatan-kegiatan lainya berjalan
secara rutin dan lebih aktif diadakan setiap waktunya.

