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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pasal 8 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-

daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, 

kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan 

undang-undang. 

Tap MPR RI Nomor XV/MPR/1998, menyatakan bahwa 

penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan 

yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional, dengan 

prinsip-prinsip demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menumbuhkan 

prakarsa dan kreativitas masyarakat, pemerataan keadilan serta memperhatikan 

potensi dan keanekaragaman daerah setempat. Pemerintahan desa merupakan sub 

sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
1
 Dengan 

demikian penyelenggaraan peimerintahan di daerah menganut asas otonomi dan 

tugas pembantuan, memberi kesempatan pada daerah untuk mengurus dan 

menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh 

undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 
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(1) Penanggung jawab pemilihan Kepala Desa adalah BPD. (2) Penanggung 

jawab pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : 

a. Membentuk Panitia Pemilihan; 

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Calon Tetap; 

c. Melaksanakan pengawasan terhadap proses pencalonan, pemilihan dan 

pelantikan Kepala Desa; 

d. Menghadiri pelaksanaan pemilihan; dan 

e. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam proses 

pencalonan dan pemilihan
2
. 

 

 Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati. 

Perkembangan situasi pada akhir-akhir ini, kita sedang berada pada situasi yang 

tidak menentu dimana perubahan seringkali mendasar dan sulit diramalkan 

sebelumnya. Untuk menghadapi situasi seperti itu dibutuhkan seorang Kepala 

Desa yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menyesuaikan diri 

dengan perkembangan yang terjadi secara berkesinambungan. 

Kepala desa adalah peran tertinggi dalam suatu desa. Yang harus 

diperhatikan terkait dengan otonomi di era demokratisasi dan seiring percepatan 

pembangunan desa. adalah seorang pemimpin dengan segala rangkaian 

kegiatannya berupa kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan serta 

menggerakkan orang lain yang tak lain warga desa sendiri untuk diajak kerjasama 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui berbagai program desa. 

Aktifitas Kepala Desa tidak dapat dipisahkan dengan partisipasi masyarakat desa, 

karena partisipasi itu sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan 

seorang warga dalam situasi tertentu di desa mendorongnya untuk memberikan 
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sumbangan kepada kepentingan desa dalam upaya mencapai tujuan pembangunan 

desa secara penuh tanggungjawab.
3
 

Pembangunan desa itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung 

di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional 

yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. 

Pembangunan desa terus dipacu untuk menuju modernitas yang diharapkan 

dengan maksud mengimbangi serta mensejajarkan laju pembangunan di 

perkotaan. Namun pembangunan tersebut akan berjalan dengan baik apabila 

terjadi kerja sama yang harmonis antara kepala desa dalam pemerintahan desa 

dengan warga masyarakat di desanya. 

Dalam pandangan politik bahwasanya desa sebagai masyarakat 

demokrasi, dimana masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. 

Demokrasi itulah yang dianggap sebagai demokrasi asli yang bisa dijadikan 

orientasi dalam pengembangan demokrasi modern ditingkat nasional, dengan ciri-

ciri musyawarah, rembug desa dan pemilihan kepala desa oleh rakyat desa, dari 

caloncalon yang mereka ajukan sendiri.
4
 Pemilihan kepala desa merupakan 

praktek demokrasi di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi 

kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi 

dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepala desa Untuk mendapatkan 

jabatan kepala desa tersebut di butuhkan partisipasi aktif dari masyarakat yang 

pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam 

pemilihan kepala desa. 

                                                           
3
 Madekhan Ali,2007: Hal: 1 Orang Desa Anak Tiri Perubahan. PRAKARSA, Lamongan 

4
 Ibid. Hal: 2 



4 
 

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

(2) Kepala Desa dipilih oleh dan dari penduduk desa setempat yang telah 

memenuhi persyaratan dan mempunyai hak pilih. 

(3) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan 

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Kepala 

Desa
5
. 

 

Pada dasarnya atau awal mulanya yang menjadi kepala Desa biasanya 

untuk pertama kali adalah orang yang pertama kali babat atau yang 

menempati/membuka daerah tersebut, dan untuk selanjutnya dipilih oleh rakyat 

desa itu, walaupun dalam kenyataannya yang jadi sering kali adalah dari 

keturunan Kepala Desa itu-itu juga
6
. Masa jabatan Kepala Desa biasanya adalah 

seumur hidup (sampai mati), dan setelah itu biasanya diadakan Pemilihan Kepala 

Desa baru. Adapun cara pemilihannya adalah warga masyarakatnya diundang 

kemudian dikumpulkan disuatu tempat.  

Dalam pemilihan biasanya masing-masing calon diberi simbol misalnya 

pisang, nangka, nanas, kelapa dan sebagainya sesuai dengan jumlah calon. 

Kemudian masing-masing warganya disuruh memilih dengan cara memasukkan 

kecik (isi buah sawo) kedalam kotak suara yang sudah disediakan oleh panitia 

yang sudah diberi simbol tersebut. Jika sudah selesai kemudian dihitung dan yang 

jadi biasanya dipanggul di atas tandu kemudian diarak jalan kaki berkeliling desa 

dengan diikuti dan dielu-elukan oleh para pendukungnya.
7
 

Namun jaman terus bergerak dan berubah. Modernisasi hadir secara 

serentak dan mulai mengenalkan masyarakat tentang konsep demokrasi baru yang 
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kita sebut demokrasi. Masyarakat juga dikenalkan dengan berbagai macam 

lembaga desa yang juga baru seperti BPD dan lainnya. Modernisasi ini masuk 

seakan tanpa aling-aling sekaligus filter dari masyarakat sendiri. Sehingga 

memporak-porandakan demokrasi pelosok yang berbasiskan kearifan lokal itu. Ia 

segera tergantikan dengan sistem demokrasi liberal termasuk yang kita lihat 

sekarang, pemilihan secara langsung dan partai-partai politik masuk ke desa 

Kegiatan-kegiatan politik di desa dibatasi saat memilih kepala desa 

setiap delapan tahun maupun pemilu nasional setiap lima tahun, hal yang sunguh-

sunguh dikendalikan oleh pejabat di atas. Orang-orang desa harus merebut 

kembali arena politiknya, tempat dimana rakyat bebas bersaing secara sehat. 

menentukan sendiri sosok  pemimpin yang ideal versi mereka.   

Pilkades seperti hajatan demokrasi yang lain sebenarnya juga membuka 

jalan bagi pembaharuan desa. Hasil Pilkades, sesungguhnya jabatan politis yang 

kuat legitimasinya dan berdaulat. Dengan kekuasaannya Kades mempunyai 

kewenangan untuk mengeluarkan peraturan (Perdes) dengan persetujuan (BPD), 

dengan terbentuknya (BPD) dipandang mencerminkan berjalannya prinsip 

demokrasi desa. Semacam kontrak politik, masyarakat pedesaan juga bisa 

memanfaatkan momentum Pilkades untuk mencari sosok Kepala Desa yang penuh 

komitmen yang akan membawa pada  perubahan fisik desa, dari pada terus 

menerus dibohongi oleh janji-janji manis aktor politik yang memainkan peran 

yang memang sangat cocok dengan karakter aslinya.
8
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Pelaksanaan Pilkades sampai saat ini masih banyak menyimpan 

permasalahan, masalah-masalah yang sering muncul misalnya ketidak beresan 

penyelenggaraan pilkades yang dilakukan oleh panitia desa. Intervensi 

kepentingan elite desa/parpol ditingkat bawah, juga terkait dengan politik uang, 

kasus perjudian (botoh), Kepala Desa yang tidak mampu dan kurang aspiratif, 

persaingan yang tidak sehat.  

Botoh merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari proses pemilihan 

kepala desa. Botoh atau disebut juga “petaruh (orang yang bertaruh dalam 

pemilihan), bisa menjadi penentu atas kemenangan calon kepala desa. Keberadaan 

botoh selalu diperhitungkan oleh calon kepala desa ataupun tim suksesnya. Bisa 

saja botoh menjadi pendukung salah satu calon, atau juga tidak mendukung salah 

satu calon pun, akan tetapi mereka ikut dalam menentukan siapa pemenanganya.
9
 

Dalam hal ini ikut menentukan pemenang pemilihan kepala desa, botoh 

akan mencurahkan anggaran yang tidak sedikit. Kepentingan dari botoh hanya 

untuk menang dalam “taruhan” dari lawannya. Botoh tidak akan berfikir akibat 

dari calon yang akan menang terhadap masa depan desa tersebut. Mereka hanya 

berpikir untuk kemenangan mereka dalam pertaruhan tersebut. Sehinga mereka 

tidak segan-segan untuk menggunakan berbagai macam cara agar bisa menjadi 

pemenang. Para botoh ini pada umumnya justru orang-orang dari luar desa yang 

sedang melaksanakan perhelatan demokrasi tersebut. 

Oleh karena itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis 

bagi semua pihak, terutama pihak kepolisian, mengingat pasal 5 ayat 1 undang-
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undang nomer 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara 

yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 

negeri
10

. 

Tidak jarang para botoh tersebut yang membagi-bagikan uang kepada 

masyarakat agar memilih kontestan tertentu. Harapannya, bila calon yang 

didukungnya menang, maka botoh tersebut akan mendapatkan keuntungan yang 

jauh lebih besar dari uang yang dibagikan kepada masyarakat. Banyak model dan 

modus yang dilakukan para „tim sukses‟ cakades maupun botoh dalam membagi 

uang kepada masyarakat.  

Di antaranya melalui „serangan fajar‟ pada pagi hari menjelang hak suara 

pemilih dipergunakan. Tidaklah mengherankan, semakin banyak cakadesnya, 

maka akan semakin banyak pula „uang panas‟ tersebut beredar di tengah tengah 

masyarakat pemilih. Setiap individu pemilih memiliki harga tersendiri. Kisaran 

uang yang diterima individu pemilih ratarata antara lima puluh ribu hingga tiga 

ratus ribu rupiah. 

Peran botoh sangat terlihat pada saat pelaksanaan Pemilhan kepala desa 

lebih dari satu bulan sebelum hari pencoblosan di mulai, mereka mulai menjaring 

suara dengan segala cara. Misal di desa A yang akan menyelenggarakan Pilkades 

mereka mulai mencari suara dengan cara menanyai dari rumah ke rumah warga 
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desa tersebut, kira-kira siapa calon yang akan di pilih mereka, atau calon yang 

terkuat. Itu strategi pertama yang mereka lakukan, selanjutnya setelah data 

terkumpul mereka mulai mencari lawan taruhan bermodal data dari warga 

tersebut. Menjelang pelaksanaan pemilihan merekapun juga mendekati calon yang 

mereka Taruhi, untuk memastikan strategi atau penyamaan data yang sudah tim 

sukses buat dan dari mereka buat, kalau memang ada ketidak cocokan merekapun 

juga bisa memberikan ide/gagasan bahkan uang mereka titipkan ke calon, untuk 

kemenangan calon yang sudah mereka taruhi. 

Semakin banyak anggota keluarga yang memiliki hak pilih, dapat 

dipastikan semakin besar pula uang yang diperoleh keluarga tersebut. Bila dalam 

pemilu, para praktisi money politics cenderung menjalankan aksinya secara diam-

diam, sebaliknya dalam pilkades terjadi secara terang-terangan. Kontestan, tim 

sukses hingga botoh tidak lagi sungkan untuk membagi-bagi uang kepada 

masyarakat.  

Ada pula yang membagi uang secara terang-terangan dijalan dengan cara 

menghadang masyarakat yang sedang menuju tempat pemungutan suara (TPS), 

atau bahkan ada yang membaginya di depan TPS. Panitia pilkades pun cenderung 

tidak ambil pusing dengan situasi itu, dan menganggap sebagai urusan internal 

kontestan. Bagi panitia pada umumnya yang penting ritual pilkades berjalan 

lancar. Risiko terburuknya adalah konflik horizontal antar pendukung dan 

menganggap pilkades tidak berjalan secara sportif. 

Dari pergeseran yang dijabarkan diatas, maka saat ini pelaksanaan 

pilkades tidak hanya pergeseran nilai yang melekat Pada masyarakat desa tetapi 
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hal-hal yang bersifat teknis dan formal diduga menjadi sumber konflik. Seperti 

dalam proses pra pilkades yang sering dipermasalahkan kurang lengkapnya 

persyaratan administrasi (ijasah dan lain-lain), tidak lulus ujian tertulis ataupun 

setelah penghitungan suara kalah dalam pemilihan masyarakat (rakyat) terlebih 

lagi dalam pelaksaan pemilihan selalu diramaikan oleh petaruh (pendukung salah 

satu calon tertentu), baik dari dalam desa itu sendiri maupun pendatang dari luar 

desa tersebut. Hal semacam ini kemudian terjadi di Desa Siyoto Bagus, 

Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung dimana pada saat pilkades diwarnai 

suasana yang menegangkan dimana terjadi tawuran antar pendukung kepala desa 

yang berlangsung serentak minggu pada tanggal 29 Januari 2007, saat setelah 

penghitungan suara
11

. 

Inilah realitas politik kita, Politik dengan segala permainannya melahirkan 

beranekaragam perilaku serta menampilkan wajah yang berbeda-beda. Dimana 

hajatan demokrasi sebagai ajang untuk menentukan pemimpin disalah gunakan 

oleh segelintir orang. Pemilihan Kepala Desa secara langsung memperoleh nilai 

signifikan dalam pembangunan demokrasi yang sehat dan dinamis "Demokrasi 

yang sehat harus dipahami sebagai sebuah proses menuju masyarakat yang cerdas, 

mandiri dan bermartabat. Salah satu bentuk dari demokrasi di tingkat desa yaitu 

pemilihan Kepala Desa yang merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi 

langsung.  

Sebagaimana dalam pengamatan peneliti, tentang peranan botoh dalam 

permainan politik di pilkades, peranan botoh sangat di perhitungkan dalam 
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pemenangan salah satu calon kepala desa. Meskipun botoh itu sendiri, bukan dari 

desa yang melaksanakan pilkades, para botoh akan mencurahkan segala 

kemampuan mereka untuk mendapatkan suara terbanyak dan memenangkan salah 

satu calon yang mereka tunjuk. Para botoh menyisir setiap rumah-rumah warga 

mencari dukungan suara para botoh juga tidak segan-segan memberikan uang 

kepada masarakat agar memilih calon kepala desa yang telah mereka tentukan. 

Berdasarkan paparan di atas, hal ini menjadi penting dan menarik untuk 

dapat di eksplorasi secara komprehensif. Untuk itu penelitian ini deberi judul: 

PERAN BOTOH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus di Desa 

Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, Maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu: 

1. Bagaimana peran Botoh Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa di desa waru 

barat?  

2. Bagaimana Implikasi Peran Botoh Terhadap Pemilihan Kepala Desa di desa 

waru barat? 

C. Tujuan Penelitian 

          Berdasarkan Perumusan Masalah, maka tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk Mengetahui Peran Botoh Dalam Proses Pemilihan Kepala 

Desa di desa Waru Barat 

2. Untuk Mengetahui Implikasi Peran Botoh Terhadap Pemilihan 

Kepala Desa di desa Waru Barat? 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis  

       Secara teoritis, penelitian ini diharapkan:  

a. Dapat dijadikan wacana atau referensi bagi para akademisi baik 

mahasiswa ilmu pemerintahan dan mahasiswa lainnya.  

b. Sebagai bahan peningkatan ilmu pengetahuan tentang bagaimna Peran 

botoh dalam proses pemilihan kepala desa Di desa Waru Barat 

c. Dapat dijadikan literatur bahan ajaran kepada para dosen yang 

mengajar tentang materi peran botoh dalam proses pemilihan kepala 

desa 

2. Secara praktis 

      Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap 

Peran  botoh dalam proses pemilihan kepala Desa yang lebih mengedepankan 

pihak masyrakat desa Waru barat khususnya, dalam proses pemilihan Kepala 

Desa. 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah unsur bagian penting dalam penelitian dan 

merupakan defenisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara 

abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena yang alami.
12

 Defenisi konseptual 

ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan tentang makna dari arti kalimat 

yang ada dalam permasalahan yang disajikan. Sehingga, dengan adanya 

                                                           
12
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penegasan arti tersebut akan mempermudah dalam memahami maksud kalimat 

yang tercantum dalam penelitian.
13

 

1. Peran 

Istilah "peran" kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar 

kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau "peran" 

dikaitkan  dengan "apa yang dimainkan" oleh seorang aktor dalam suatu 

drama. Mungkin tak banyak orang tahu, bahwa kata "peran", atau role dalam 

bahasa Inggrisnya, memang diambil dari dramaturgy atau seni teater. Dalam 

seni teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan 

plot-nya, dengan alur ceritanya, dengan lakonny.  Lebih jelasnya kata “peran” 

atau “role” dalam kamus oxford dictionary diartikan: Actor’s part; one’s task 

or function. Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi
14

. 

Peran seorang pemimpin seharusnya mempunyai kemampuan dan 

keterampilan dalam menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja, yang 

mempengaruhi perilaku orang lain terutama bawahannya untuk berpikir dan 

bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia 

memberikan sumbangan nyata dalam pencapain suatu tujuan. 

2. Botoh 

Botoh merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari proses 

pemilihan kepala desa. Botoh atau disebut juga” Petaruh ( orang yang  

                                                           
13

 Hamidi, 2004, Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan 

  Penelitian , UMM Press, Malang, Hal: 45 
14 Bauer, Jeffrey C,  (2003),  Role Ambiguity and Role Clarity:  A Comparison of 

Attitudes in Germany and the United States, Hal : 15 
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bertaruh dalam pemilihan), bias menjadi penentu atas kemenangan 

calon kepala desa.Keberadaan botoh selalu diperhitungksn oleh calon 

kepala desa ataupun tim suksesnya.Bisa saja botoh menjadi pendukung 

salah satu calon pun, akan tetapi mereka ikut dalam menentukan siapa 

pemenangnya
15

. 

Cukup beralasan bahwa peran botoh sangat penting tapi juga 

berbahaya karena bisa membelokan pilihan awal masyarakat, tapi yang 

jelas pilihan tetap kembali kepada masyarakat itu sendiri dan sekarang 

SDM masyarakat kita sudah sangat maju jarang bisa di kendalikan oleh 

orang luar atau yang bisa di sebut Botoh/petaruh tersebut. Ini tahun Politik 

yang mau mencalonkan diri jadi legislatif  tidak ada salahnya melibatkan 

Botoh/Petaruh dalam strategi penggalangan masa. 

3. Pemilihan Kepala Desa 

Pemilihan kepala desa atau biasa di sebut pilkades adalah suatu 

pemilihan kepala desa secara langsung yang diselenggarakan oleh warga 

negara sebagai ajang untuk menentukan pemimpinnya. Kepala desa ini 

merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pemilihan 

kepala desa ini dilakukan dengan mencoblos tanda gambar yang tertera 

dalam kertas suara yang disediakan oleh panitia penyelenggara. 

F. Definisi Operasional 

             Definisi operasional adalah Definisi operasional adalah petunjuk tentang 

bagaimana suatu variabel di observasi atau diukur. Dalam penelitian ini terkait 
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Anonim, 2011, Sejarah Perjudian Negara,http://wakmintogel.wordpress.com 

/2011/01/22/diakses, 9 mei 2012, pukul : 17.30 Wib 
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dengan judul “Peran Botoh Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di 

Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)” dapat dirumuskan 

beberapa indikator di antaranya: 

1. Peran Botoh 

a. Menyediakan Pendanaan 

b. Melakukan Pemetaan Pemilih 

c. Melakukan Pemilihan Politik 

d. Melakukan pendekatan 

e. Menjalankan strategi pemenangan 

2. Implikasi Peran Botoh  

a. Money politics dalam Pilkades 

b. Buruknya kualitas kepemimpinan Kepala Desa 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian kualitatif dengan 

menggunakan teknis deskriptif. Penelitian deskriptif yang dimaksudkan yaitu 

bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam upaya 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan 

obyek penelitian atau subyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, 

nilai-nilai, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya
16

, penelitian ini menggambarkan Peran  

                                                           
16

 Hadari Nawawi, 1993, Metode Penelitian Bidang Sosial, UGM Press, Yogyakarta, Hal: 63 
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botoh untuk memenangkan salah satu calaon Kepala Desa di Desa Waru Barat 

Kecamatan Waru. 

2. Lokasi Penelitian 

     Penelitian Tentang Peran Botoh Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa di 

desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan ini dilaksanakan di 

wilayah Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. 

3. Subyek penelitian 

Subyek dalam penelitian Peran Botoh Dalam Proses pemilihan Kepala 

Desa adalah  

a. Botoh                                                                               :   3 orang. 

b. Panitia Pemilihan Kepala Desa                                        :   2 orang. 

c. Calon Kepala Desa yang terpilih maupun tidak terpilih    : 2 orang 

d. Tim pendukung calon Kepala Desa                                  :   2 orang. 

e. Tokoh agama                                                                   :    2 orang. 

f. Tokoh pemuda (karang taruna)                                        :   2 orang. 

H. Sumber  Data 

a. Sumber Data Primer 

   Sumber data Primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung 

dari narasumber penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya 

adalah orang-orang yang dianggap tau dan dapat dipercaya untuk menjadi 

sumber data yang ada kaitannya dengan masalah-masalah dalam 

penelitian, yakni masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan. Sumber data primer tersebut. 
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b. Sumber Data Sekunder 

  Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-

buku literatur, data dari instansi yang berupa dokumen, peraturan 

perundang-undangan dan informasi lain serta laporan yang terkait dengan 

masalah penelitian ini. 

I. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Interview 

Wawancara atau Interview dapat diartikan Tanya jawab antara dua 

orang atau lebih secara langsung. Dalam kaitannya dengan tenik interview, 

dapat ditegaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan yang diwawancarai (interview) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Jenis wawancara berupa daftar 

pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan wawancara tidak 

terstruktur dengan didasarkan atas masalah dalam penelitian. 

b. Observasi 

Observasi adalah suatu tehnik pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap obyek penelitian. 

Observasi adalah cara pengambilan yang digunakan peneliti dengan 

melakukan pengamatan secara sistematis terhadap data yang berkaitan 

dengan obyek penelitian tanda alat bantu pengumpulan data lain. Dalam 
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hal ini peneliti mengamati secara langsung kejadian-kejadian ditempat 

penelitian.
17

 

c. Dokumentasi 

Tehnik ini dilaksanakan dengan melakukan pencatatan terhadap 

berbagai dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan, peraturan - peraturan, 

maupun arsip-arsip yang tersedia dengan tujuan mendapatkan bahan yang 

menunjang secara teoritis terhadap topic penelitian yaitu Peran botoh 

dalam proses pemilihan kepala desa
18

. 

J. Teknik Analisa Data 

Proses analisa data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari 

berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunnder. Pada dasarnya 

tujuan dari analisa data dalam suatu penelitian ialah untuk menggambarkan fakta 

hasil penelitian sehingga menjadi data yang mempuntai makna serta mudah 

dipahami dan diinterpretasikan. Untuk menganalisa data yang didapat oleh 

peneliti, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknis deskriptif, 

artinya peneliti berusaha untuk menggambarkan atau melukiskan sedemikian rupa 

secara sistematis, faktual serta akurat dan data yang diperoleh dilapangan dengan 

analisis kualitatif.  Adapun prosesnya sebagai berikut: 

     a. Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar 

yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Datan yang diperoleh 

                                                           
17
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18
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kemudian direduksi oleh peneliti dengan cara pengkodean, kalisifikasi 

data, menelusuri tema-tema, membuat gugus, membuat partisi, dan 

menulis memo. Selanjutnya dilakukan pilihan terhadap data yang 

diperoleh dilapangan, data mana yang relevan dan mana yang tidak 

relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Reduksi data/proses 

transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai 

laporan akhir secara lengkap tersusun
19

. 

a. Penyajian Data 

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengmbilan tindakan. penyajian data 

biasanya berupa kata-kata, tabel dan sebagainya. Adapun tujuan ini adalah 

mengklarifikasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dalam 

penelitian ini, sehingga data akan lebih mudah untuk dipahami. 

b. Penarikan Kesimpulan 

Berpikir dengan cara membuat data agar kategori data itu 

mempunyai makna dan menemukan pola dan hubungan serta membuat 

temuan umum dan pada akhirnya membuat kesimpulan. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Idrus, Muhammad. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: Erlangga. 2009. Hal 148-15 
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K. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

              Untuk itu Peneliti menguji keabsahan data tersebut digunakan metode 

triangulation. Menurut Patton ( 1984), triangulation dapat dibagi menjadi empat 

kategori, yaitu : 1) data triangulation, peneliti menggunakan beberapa  sumber 

data untuk mengumpulkan  data yang sama; 2) investigator triangulation,yaitu 

pengumpulan data yang semacam dilakukan oleh beberapa orang peneliti; 3) 

methodolical triangulation, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

metode yang berbeda ataupun dengan pengumpulan data sejenis tetapi dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda; dan 4) theoretical 

triangulation,yaitu melakukan penelitian tentang topic yang sama dengan datanya 

dianalisis dengan menggunakan perspektif teoritis yang berbeda- beda.        

            Triangulasi data dilakukan peneliti pada saat proses pengumpulan data. 

Penggalian data/ pengajuan pertanyaan tentang instrument citizen control yamg 

sama pada informan yang berbeda dapat memberikan informasi yang akurat. 

Ketika jawaban yang muncul sudah seragam, maka peneliti berkesimpulan bahwa 

informasi yang digali telah jenuh sehingga peneliti mulai menghentikan 

penggalian informasi. Jawaban dari berbagai informan tersebut selanjutnya 

dikonfirmasikan  dengan sumber daya yang lain seperti peristiwa dan dokumen. 

 

 


