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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah 

berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan 

agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan 

landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan membangun 

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada 

Kabupaten/Kota didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, 

nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah 

desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya 

sendiri, sekaligus menambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, 

namun penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus ada 

pertanggungjawaban. 

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut, desa diberi sumber-

sumber pendapatan asli desa yaitu hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, 

gotong royong, dan lain-lain. Kewenangan desa diatur dalam Undang-Undang No 

6 Tahun 2014 Bab IV pasal 19 meliputi kewenangan berdasarkan asal usul, 
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kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah 

daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.  

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang 

strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata 

pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. 

Karena itu, dalam pembangunan desa untuk mewujudkan otonomi yang 

diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan 

tersebut memiliki hubungan dengan dana desa. Karena itu, Pemerintah Pusat 

memberikan dana desa kepada setiap desa. Hal ini tercantum pada Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah 

semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan 

keuangan desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 

disebutkan bahwa dana desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten untuk 

selanjutnya ditransfer ke APB Desa. 

Selanjutnya, sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah 

desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban 

merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang 
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bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam peraturan tersebut 

dijelaskan prinsip pengelolaan dana desa meliputi transparansi, partisipasi dan 

akuntabilitas. Di dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 pasal 16 disebutkan 

bahwa Dana Desa tahun 2016 akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintah 

melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah 

kabupaten/kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian 

pemerintah daerah kabupaten juga melakukan penyaluran kepada Desa melalui 

Rekening Kas Desa (RKD). 

Selanjutnya Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang penyaluran 

dana desa dari RKUN ke RKUD baru dapat dilaksanakan apabila pemerintah 

daerah kabupaten telah menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut: (1) 

Perda tentang APBD; (2) Peraturan Bupati/ Walikota tentang tata cara pembagian 

dan penetapan rincian dana desa; dan (3) Laporan realisasi penyaluran dan 

konsolidasi penggunaan dana desa. Sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD 

ke RKD juga baru dilakukan apabila pemerintah desa telah menyerahkan dokumen-

dokumen sebagai berikut: (1) Peraturan desa tentang APB Desa; dan (2) Laporan 

realisasi penggunaan dana desa. 

Untuk memastikan pelaksanaan dana desa dapat berjalan dengan lancar dan 

baik, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 

Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan 

pemantauan dan asistensi kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota yang meliputi 

lima aspek penting yaitu: (a) Penerbitan Peraturan Bupati/ Walikota tentang tata 

cara pembagian dan penetapan besaran dana desa; (b) Penyaluran dana desa dari 
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RKUD ke RKD; (c) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi 

dana desa; (d) Sisa dana desa; dan (e) Penetapan Prioritas Penggunaan dana desa.  

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur hubungan dan kewenangan 

pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, hubungan pemerintah desa berada 

di bawah kecamatan dalam lingkup pemerintah kabupaten. Namun desa memiliki 

keunikan meskipun posisinya berada di bawah kecamatan itu hanya terkait dengan 

struktur geografis, bukan terkait struktur koordinasi pemerintahan. Kecamatan 

kewenangan melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Kepala Desa 

di wilayahnya. Artinya pola pemerintahan tetap dari kabupaten ke desa tidak 

melalui kecamatan. Dengan model demikian pemerintah desa bertanggung jawab 

secara vertikal kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini bupati. Kewenangan 

pemerintah kabupaten terhadap pemerintah desa sesuai dengan UU No. 6 tahun 

2014 pemerintah kabupaten berwenang membahas rancangan pembangunan 

pedesaan dan pemerintah kabupaten juga berwenang menunda penyaluran dana 

desa apabila desa belum melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam 

Undang-Undang.  

 

Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam 

memberikan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka setiap 

Desa di Kabupaten Malang mendapatkan dana desa yang bersumber dari APBN 

yang ditransfer ke rekening kas umum daerah yang selanjutnya di bagikan kepada 

setiap desa yang ada di Kabupaten Malang, dimana pengelolaan dana desa 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. 

Pemberiaan dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk 
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menyelenggarakan otonomi desa dalam rangka mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi rnengikuti pertumbuhan dari 

desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan sistem 

penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten 

Temanggung atas pengelolaan keuangan desa terhadap 6 (enam) desa di wilayah 

Kecamatan Tlogomulyo, khususnya untuk pengelolaan Dana Desa belum 

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Secara umum pengelola 

tingkat Desa belum menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dan 

benar. Kecamatan Tlogomulyo dengan jumlah desa sebanyak 12 (duabelas) desa, 

terdapat 6 (enam) desa atau 50 % (limapuluh perseratus) yang belum melaksanakan 

pertanggungjawaban dana Desa sesuai dengan ketentuan tersebut (Agus Subroto, 

2009). 

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Liang Butan Krayan maka dapat 

disimpulkan bahwa faktor sumberdaya dalam mendukung implementasi Dana Desa 

di Desa Liang Butan Krayan masih rendah, baik dalam sumberdaya dana, fasilitas, 

dan terlebih khusus kualitas sumberdaya manusianya. Hal ini disebabkan karena 

latar belakang tingkat pendidikan para aparatur desa sebagai pengelola dana desa 

masih sangat rendah, sehingga hal itu juga berpengaruh terhadap proses 

perencanaan penyusunan anggaran dan pelaporan penggunaan dana desa. 

Disamping itu, letak geografis Desa Liang Butan Krayan ini yang susah dijangkau 

sehingga banyak fasilitas pendukung belum dapat disediakan atau terpenuhi 

(Annivelorita, 2015). 
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Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dana desa di Kecamatan 

Geyer Kabupaten Grobogan adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap 

pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Faktor 

yang menjadi penunjang dari komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap 

pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan adalah 

: adanya sosialisasi, adanya kelancaran informasi . adanya konsistensi kebijakan, 

kemampuan pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, persepsi pelaksana yang 

baik, tim pelaksana, kewenangan BPD dan LPMD dan adanya kesesuaian 

pelaksanaan dengan kebijakan (Daru Wisakti, 2008).  

Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah : Belum adanya 

sosialisasi dana desa kepada masyarakat, rendahnya SDM, kurangnya dukungan 

pendapatan desa lain, kurangnya respon pelaksana, tidak adanya pembagian tugas 

tim, kurang berjalannya peran LPMD dan ketidaktepatan sasaran. Dari faktor 

penunjang dan penghambat tersebut maka strategi yang harus dilakukan adalah (1) 

sosialisasi kepada masyarakat luas, (2) meningkatkan pengetahuan pelaksana 

dengan diklat dan dibangunnya sistem aplikasi komputer (3) pelaksanaan dana desa 

oleh kelompok masyarakat, (4) kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi LPMD, (5) 

perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan 

Kabupaten (Daru Wisakti, 2008). 

Kenyataannya pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa BPD belum 

optimal dalam melaksanakan peran serta fungsinya sebagai penyelenggara 

pemerintahan desa dalam hal pengelolaan dana desa. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa BPD di Kecamatan Prayat Barat belum dapat melaksanakan fungsinya 

secara efektif dalam pelaksanaan pemerintahan desa, masih sebatas pada 
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pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Pengaruh peran BPD terkait fungsi 

legislatif di desa-desa belum maksimal dan hanya sebatas pada pembentukan 

RAPBDesa bersama kepala desa. Hal tersebut dikarenakan kendalakendala antara 

lain pengalaman anggota BPD dalam bidang pemerintahan masih kurang, 

kurangnya pemahaman dan pengalaman dari anggota BPD mengenai teknik 

penyusunan Perdes (Restiana, 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tentang pengelolaan dana desa di 

Indonesia menunjukkan masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh 

pemerintah, terutama dalam masalah pelaporan dana desa. Oleh Karena itu 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam 

pengelolaan dana desa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “ Bagaimana Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan inti dari sebuah penelitian karena merupakan apa yang 

di inginkan penulis dari penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan : 

A. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan 

bagi mahasiswa khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan tentang Peran 

Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa, dan bagi peneliti lain yang 

berminat untuk mengembangkan penelitian sejenis. 

B. Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

Masyarakat luas dan khususnya perangkat desa yang belum mengetahui 

tentang peran pemerintah dalam pengelolaan dana desa. Diharapkan dengan 

adanya penelitian ini nantinya desa bisa lebih optimal dalam pengelolaan 

dana desa. 

1.5 Definisi Konsep dan Operasional 

A. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan hal yang sangat penting, karena 

menjelaskan arah dan tujuan dari sebuah penelitian dan memberikan 

batasan-batasan pengertian atau istilah-istilah yang ada dalam judul skripsi 

ini. 

Untuk menemukan batasan yang lebih jelas dari masing-masing 

konsep yang akan diteliti, maka penulis menggunakan definisi dari beberapa 

konsep yang digunakan, yaitu : 
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a. Peran 

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu 

peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat 

lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai 

peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas 

dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti 

penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara 

penuh (Soerjono Soekanto 1987: 220). 

b. Pengelolaan 

 Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah 

pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakan, 

mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan 

secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.  

Selanjutnya mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya 

melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan 

yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien” 

(Adisasmita, 2011:22). 

c. Dana Desa 

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah 

kabupaten atau kota. Dana ini digunakan untuk membiayai 
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penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di 

alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No. 6 

Tahun 2014 tentang Desa. 

B. Definisi Operasional 

Dalam sebuah penelitian diperlukan definisi secara operasional, karena 

penegasan secara konsep merupakan taraf permulaan dari suatu penelitian, 

konsep masih bersifat abstrak sehingga perlu diubah dalam bentuk yang 

dapat diukur secara empiris. 

Definisi operasional tidak lain dari pada mengubah konsep-konsep yang 

berupa konstruk dengan kalimat yang menggambarkan perilaku atau gejala 

yang dapat diamati dan dapat diuji serta ditentukan kebenarannya. Definsi 

operasional ini berfungsi sebagai petunjuk bagaimana mengatur suatu 

variabel tertentu, terlebih dahulu dibatasi dan dirinci dengan menentukan 

dari variabel yang akan diteliti. Dengan demikian Relasi Pemerintah 

Kabupaten dan Pemerintah Desa Dalam Urusan Implementasi dana Desa 

berdasarkan beberapa indikator adalah sebagai berikut : 

a. Peran Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan 

Dana Desa : 

1. Penerbitan Peraturan Bupati tentang besaran dan prioritas 

pengunaan dana desa. 

2. Penetapan prioritas pengunaan dana desa. 

3. Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD. 
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4. Penyampaian laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa. 

b. Peran Pemerintah dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Dana 

Desa : 

1. Perencanaan penggunaan dana desa. 

2. Pelaksanaan dana desa. 

3. Pelaporan dana desa. 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan 

atau memperoleh data yang diperlukan. 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yakni salah satu 

jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap 

mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi 

mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan 

unit yang diteliti antara fenomena yang diuji (Nazir, 2005 : 33 ). 

Dengan alasan agar dapat mengetahui informasi peran Pemerintah 

Kabupaten Malang dan Pemerintah Desa Landungsari dalam urusan 

pengelolaan dana desa, oleh karena itu metode yang dilakukan adalah 

metode kualitatif dengan pendekatan persuasif sehingga mudah untuk 

dipahami. 
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B. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana dalam 

melakukan penelitian, peneliti mengamati secara langsung obyek 

penelitian untuk memperoleh gambaran kebeneran dari data yang di 

dapat. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya sebatas pada 

pengamatan yang dilakukan baik secara langsung dengan menggunakan 

metode ini dapat memberi informasi kepada peneliti mengenai fakta yang 

terjadi. 

Teknik observasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

teknik observasi partsipatif pasif yaitu dalam hal ini peniliti datang ke 

tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan 

tersebut (Sugiyono, 2014 : 66). 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik 

wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth 

interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan 

informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama (Sutopo, 2006 

: 72). 
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Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi 

yang tidak ditemukan saat observasi terkait dengan judul penelitian serta 

untuk mendapatkan data. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melalui pencatatan 

terhadap dokumen yang ada di lapangan yang berfungsi sebagai data 

pelengkap dan data pendukung kedua teknik di atas, sejauh data tersebut 

masih berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, seperti arsip, 

catatan-catatan, buku laporan, monografi, statistik dan sebagainya. 

Teknik dokumentasi dalam hal ini adalah memperkaya data disamping 

itu dapat membantu peneliti dalam menganalisa. 

C. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian atau sumber 

informasi adalah : 

1. Kepala Bagian  Pemerintah Desa 

2. Kepala Seksi Penatausahaan Keuangan Desa 

3. Kepala Desa Landungsari  

4. Sekretaris Desa Landungsari 

5. BPD Desa Landungsari 

Pemilihan subyek penelitian ini dikarenakan mereka sebagai unsur 

pimpinan Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Malang dan unsur 

pimpinan Desa Landungsari Kabupaten Malang, karena mereka yang 

mengetahui akan kondisi dan relasi yang ada di Kabupaten Malang 
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D. Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini lokasi penelitian dibutuhkan bagi peneliti agar mampu 

menguraikan dan menginformasikan data yang di dapat selama melakukan 

penelitian. Adapun lokasi penelitian adalah di Kantor Pemerintahan Desa 

Kabupaten Malang dan Kantor Desa Landungsari Kabupaten Malang. 

Lokasi penelitian ini dipilih dikarenakan Kabupaten Malang Kabupaten 

yang memiliki banyak desa sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana 

Kabupaten Malang membagi relasi ke antar desa yang ada termasuk di Desa 

Landungsari. 

E. Analisa Data 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan (Lexy, 1999 : 22). Setelah semua 

data sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data-data 

yang ada kemudian menganalisa. Proses pencarian dan penyusunan data 

yang sistematis melalui transkip wawancara dan catatan lapang, serta 

dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti 

terhadap yang ditemukan. Analisa data sebenarnya adalah suatu proses 

kegiatan penyederhanaan data ke dalam bentuk tertentu agar lebih mudah 

(Darsono, 2005 : 101).  
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Adapun tahapan dalam menganalisa data adalah sebagai berikut :  

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan dengan cara mengedit data yaitu memeriksa data 

yang berkenan dengan kelengkapan-kelengkapan dan kebenaran 

sehingga sikap untuk diproses lebih lanjut. 

2. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, 

sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya , dan mencarinya apabila diperlukan. 

3. Display Data 

Dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya yang terkait sebagai 

data hasil penelitian dari objek penelitian, yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 
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4. Penarikan Kesimpulan

Merupakan upaya mengkonstruksikan dan menafsirkan data 

menggunakan metode tertentu untuk menggambarkan secara mendalam 

dan utuh mengenai masalah yang diteliti. Sehingga data yang dihasilkan 

meupakan jawaban atas permasalahan yang ada. 


