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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 

17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005 – 2025 yang mengamanatkan daerah untuk menyusun Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJMD). Dalam 

penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini, Pemerintah Daerah berpedoman 

pada landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional Undang-undang 

Dasar 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Pasuruan. 

RPJPD Kabupaten Pasuruan adalah sebagai dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan 

maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku 

pembangunan di Kabupaten Pasuruan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) 

dalam menyelengggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat. RPJPD Kabupaten Pasuruan memiliki tujuan 

umum untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berdasar pada 

karakteristik Kabupaten Pasuruan, sinergis, koordinatif dan sustainable dalam 

pelaksanaan serta terarah menuju masyarakat Kabupaten Pasuruan yang 

diidamkan 20 tahun ke depan.   
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Di dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan memuat analisis kondisi umum 

daerah, tantangan, potensi, dan modal dasar pembangunan Kabupaten Pasuruan, 

sehingga berdasarkan analisis-analisis tersebut RPJPD Kabupaten Pasuruan 

memuat visi: ”Kabupaten Pasuruan yang berdaya saing, sejahtera, dan religius”,  

dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten 

Pasuruan dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana 

yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Untuk 

terwujudnya RPJPD diperlukan perda turunan berupa Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan. RPJMD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan Kabupaten Pasuruan yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya 

Pemerintahan Kabupaten Pasuruan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah 

untuk masa 5 tahun ke depan, sedangkan dalam periode pemerintahan saat ini, mencakup 

kurun waktu mulai tahun 2013 hingga tahun 2018. Pelaksanaan RPJMD 2013–2018 

terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan 

pembangunan jangka pendek daerah 1 (satu) tahunan.  

RPJMD Kabupaten Pasuruan digunakan sebagai pedoman dalam 

menyusun Renstra SKPD Kabupaten Pasuruan pada masing-masing tahapan 

sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung 

oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) dan merupakan rencana pembangunan tahunan 

daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka 

ekonomi daerah secara menyeluruh termasuk arahkebijakan fiskal, serta program 

dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pasuruan.  
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Tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan Peraturan Daerah tentang 

RPJMD Tahun 2013–2018 adalah untuk (a) mendukung koordinasi antar pelaku 

pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya 

integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan 

antar fungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) 

menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 

berkeadilan dan berkelanjutan, serta (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka pemerintah daerah telah menetapkan 

Peraturan Daerah NOMOR 16 TAHUN 2013tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2013–

2018.Namun dalam mewujudkan RPJMD secara nyata menjadi program/kegiatan 

maka perlu disusun matriks arah kebijakan dan program/kebijakan, yang 

tercantum dalam lampiran pendukung dalam perda ini.Salah satu program 

unggulan untuk membantu terwujudnya visi misi pemerintahan daerah yang 

sesuai dengan RPJPD dan RPJMD maka pemerintah membuat  

Program Desa Maslahat, hal ini di picu karena besarnya ketimpangan dan 

kesenjangan anatara pembangunan serta sosial masyarakat desa di berbagai 

kecamatan di seluruh Kabupaten Pasuruan baik infrastruktur, kemiskinan, 

kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Dengan tujuan Memberikan rangsangan 

bagi masyarakat desa untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan pembangunan desa, 

merencanakan dan melaksanakan sendiri. Mewujudkan peningkatan ekonomi 

pedesaan , Mewujudkan peningkatan kualitas sarana prasarana (infranstruktur) 

pedesaan, Mewujudkan peningkatan kualitas SDM di pedesaan (derajat kesehatan 
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dan pendidikan), Menciptakan sistem pembangunan kawasan pedesaan yang 

terintegrasi dan, Memperkuat kapasitas Pemerintah Desa sebagai ujung tombak 

pembangunan Desa MASLAHAT  

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang 

menjadi pusat perhatian pemerintah kabupaten pasuruan. Kemiskinan merupakan 

masalah pembangunan di berbagai bidang yang mencakup banyak segi, dan 

ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang nantinya menjadi 

ketimpangan antar sektor, wilayah dan antar kelompok atau golongan masyarakat 

(sosial). Masalah kemiskinan ternyata merupakan masalah yang kompleks dan 

banyak di pengaruhi oleh faktor-faktor dalam setiap sisi kehidupan. Berbagai 

upaya telah dilakukan untuk menguragi kemiskinan di Kabupaten Pasuruan dan 

terbukti telah memberikan hasil yang cukup signifikan. Kabupaten Pasuruan pada 

tahun 2014 mempunyai penduduk sebesar 1.569.507 jiwa. Berdasarkan analisis 

kemiskinan BPS pada tahun 2013 Kabupaten Pasuruan masih mempunyai 

penduduk miskin sebanyak 175 ribu, sedangkan presentase penduduk miskin 

sebesar 11.54% (Tahun 2012) pada tahun 2013 turun menjadi 11.22%. Persentase 

penduduk miskin menunjukan kecenderungan terus menurun. Namun demikian, 

persoalan kemiskinan bukan sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk 

miskin. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan 

penanggulangan kemiskinan sekaligus harus bisa mengurangi  tingkat kedalaman 

dan keparahan kemiskinan. 

Kondisi sarana dan prasarana (infrastruktur) baik infrastuktur perhubungan 

dan transportasi, perumahan, infrastuktur pendidikan, kesehatan dan lain-lain 

masih ada kondisinya yang jauh dari layak, begitu pula kondisi derajad kesehatan 
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dan pendidikan masyarakat pedesaan yang masih rendah. Belum lagi alih fungsi 

lahan pertanian ke non pertanian yang mengancam ketahanan pangan serta belum 

optimal nya sektor pertanian mendukung kemandirian pangan suatu desa. Selain 

itu salah satu penyebab kurang berhasilnya program penanganan kemiskinan di 

kabupaten pasuruan adalah formulasi kebijakan yang bersifat top down sehingga 

formula yang di berikan di setiap desa di kabupaten pasuruan cenderung seragam 

padahal masalah yang dihadapi di setiap desa sangat signifikan dan berbeda 

tergantung dari daerahnya masing-masing.  

Dengan melihat kondisi diatas maka diperlukan langkah-langkah 

penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan terintegrasi dari semua 

pihak termasuk masyarakat, organisasi, pemerintah dan pihak swasta yang selama 

ini dalam penanganan kemiskinan belum dilakukan secara terpadu masih bersifat 

sektoral karena belum adanya data akurat terkait sasaran program sehingga masih 

banyak ditemukan program penanangan kemiskinan yang tumpang tindih serta 

untuk menangani berbagai masalah di program-program lain misalnya di sertor 

kesehatan, pertanian, pertambangan, perikanan, perindustrian dan lain-lain. Sesuai 

dengan keterangan di atas maka Bupati Kabupaten Pasuruan mengsingkronkan 

antara kebijakan pembentukan Program Desa Maslahat dengan rencana 

pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah 

daerah Kabupaten Pasuruan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu serta 

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan dan mewujudkan pedesaan yang 

MASLAHAT (Maju, Aman, Sehat Lahir Batin, Adil dan Bermatabat) dengan 

mensinergikan program Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan desa menuju 

terwududnya kemandirian desa. 
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Kabupaten Pasuruan adalah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Pusat 

pemerintah berada di Bangil, Pasuruan.Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Pasuruan saat ini adalah H.M. Irsyat Yusuf, S.E, M.M.A dan H.M Riang Kulup 

Prayuda Pasuruan. Pemerintah kabupaten Pasuruan periode 2013-2018 pasangan 

H.M. Irsyat Yusuf, S.E, M.M.A dan H.M Riang Kulup Prayuda merencanakan 

desa MASLAHAT (Maju, Aman, Sehat Lahir Batin, Adil dan Bermatabat).
1
 

Program ini dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi yang ada di desa 

tertinggal. Melalui program tersebut diharapkan dapat mempercepat pengentasan 

kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran. Peningkatan kualitas sumber 

daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang ada harus 

dimaksimalkan untuk mengangkat derajat masyarakat pada jurang kemiskinan. 

Program Desa Maslahat sebenarnya bukan program baru di lingkungan Pemkab 

Pasuruan. Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf mengeluarkan kebijakan itu sejak tahun 

2014. Ketika itu, keluar Peraturan Bupati Pasuruan nomor 25 tahun 2014 tentang 

petunjuk teknis pelaksanaan program Desa Maslahat. Setelah itu, menyusul 

kebijakan Bupati dalam menentukan desa-desa yang menjadi lokasi program Desa 

Maslahat. Yakni dengan keluarnya Keputusan Bupati Pasuruan nomor 

400/670/HK/424.013/2014 tentang penetapan lokasi program Desa Maslahat. 

Desa maslahat adalah 1 desa dari masing-masing kecamatan yang ada di 

kabupaten Pasuruan, sehingga 1 kecamatan dapat di wakili 1 desa, sehingga ada 

24 desa yang akan mencanangkan program desa maslahat ini. Sesuai dengan visi 

misi saat kampayenya yang berkaitan dengan kabupaten Pasuruan yang banyak 

pesantren maka dengan dukungan dari para pemimpin pondok pesantren yang ada 

                                                           
1
 www.pasuruankab.go.id 
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di daerah Pasuruan pasangan ini dapat melakukan program desa dengan lancar 

dan terencana dengan baik. Program desa maslahat merupakan program unggulan 

pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan periode 2013 – 2018, pemerintah daerah merasa 

percaya diri bahwa program ini akan berjalan baik dan lancar itu dapat dirasakan karena 

desa maslahat yang dipilih adalah desa-desa yang di anggap paling terbelakang dalam 

kesejahteraan di masing-masing kecamatan. Hal ini dilatar belakangi karena pemerintah 

periode ini berlatar belakang pemimpin yang di dukung oleh mayoritas tokoh masyarakat, 

kiayi dan pesantern di kabupaten pasuruan dengan peroleh suara 41,14 persen,sedangkan 

perolehan kursi DPRD juga di menangkan oleh partai dari bupati terpilih. 

Pada dasarnya mengangkat sebuah daerah yang terpuruk menjadi sejahtera 

adalah sulit. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji lebih jauh dengan 

mengadakan penelitian terkait bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintah 

Tentang Program Desa Maslahat. Dengan demikian peneliti mengkonsepkan judul 

penelitian yaitu “Impementasi Program Desa Maslahat Di Kabupaten Pasuruan 

(Studi Kasus Kecamatan Bangil)” untuk meneliti secara mendalam sudah sejauh 

mana program desa maslahat ini berjalan, karena pemerintahan bapak Irsyat dan 

wakilnya sudah berjalan 3 tahun belakangan ini. Apakah sudah berjalan sesuai 

dengan target yang diinginkan atau hanya sebagai wacana program yang belum 

terlealisasikan karena masyarakat kabupaten pasuruan juga membutuhkan 

perubahan dari segi pembangunan, ekonomi, sosial dan juga budaya yang menuju 

lebih baik dari pemimpin sebelumnya. 
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B. Rumusan Masalah : 

Dari penelitihan ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Sejauh mana implementasi pemerintah kabupaten Pasuruan terhadap 

program desa maslahat. 

2. Apa saja persoalan yang di hadapi dalam Program desa maslahat sudah 

berjalan mulai dari tahun 2013-2016. 

 

C. Tujuan Penelitihan : 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui Sejauh mana implementasi pemerintah kabupaten 

Pasuruan terhadap program desa maslahat. 

2. Untuk mengetahui persoalan apa saja yang di hadapi dalam program desa 

malahat tahun 2013-2016 

 

D. Manfaat Penelitian : 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Akademis  

Manfaat penelitian ini secara akademis atau keilmuan yaitu, diharapkan 

nantinya akan memberikan suatu kontradiksi terhadap penyelenggaraan 

penelitian dan perkembangan teori ilmu pengetahuan serta dunia 

akademis dan hasil-hasil penelitian mampu memberikan refrensi baru 
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bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada mata kuliah 

kebijakan publik dan sistem penganggaran pemerintah.  

2. Praktis  

Manfaat praktis disini merupakan sebuah hasil dari tujuan penelitian itu 

sendiri. Manfaat ini menekankan pada praktek lapangan secara langsung 

yaitu dapat dijadikan sebagai rekomendasi kepada institusi, khususnya 

bagi Pemerintah Dewan Riset Daerah Kabupaten Pasuruan, Pemerintah 

Desa Kecamatan Bangil, masyarakat Kabupaten Pasuruan, dan 

masyarakat akademis ( peneliti, dosen, mahasiswa ). 

 

E. Definisi Konsep 

1. implementasi  biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Webster implement (mengimplementasikan) berarti to provide 

the means for carryingout(menyediakan sarana untuk 

melaksanakan  sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan 

dampak atau akibat  terhadap sesuatau). Pengertian tersebut mempunyai 

arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana 

yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat 

terhadap sesuatu itu. 

Menurut Dunn bahwa kebijakan dapat dinilai baik atau tidaknya 

tentunya dilihat dari proses sebuah kebijakan, implementasi kebijakan 

dan hasil evalusi kebijakan, implementasi kebijakan berarti 

pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai 
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dicapainya hasil kebijakan, implementasi kebijakan pada dasarnya 

merupakan aktivitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan 

dan pada dasarnya bersipat teoritis. Tahap implementasi merupakan 

tahap yang penting dan kritis yang memerlukan kerjasama segenap 

pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan suatu kebijakan.Sebelum 

suatu program dilaksanakan, dilakukan persiapan yang matang dalam 

segala hal yang menyangkut program, misalnya organisasi, tenaga 

kerja termasuk kualifikasi orang-orang yang terlibat didalamnya. 

Dalam siklus pengelolaan program, setelah langkah persiapan dan 

persetujuan pihak yang berwenang, akan tiba pada tahap implementasi 

yang merupakan operasionalisasi keputusan-keputusan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses 

pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi tindakan-

tindakan atau prilaku individu-individu dan kelompok pemerintah dan 

swasta, serta badan-badan administratif atau unit birokrasi yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan program dalam mencapai 

tujuan, akan tetapi juga mencermati berbagai kekuatan politik, sosial, 

ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin 

dicapai. Dengan demikian, implementasi kebijakan dimaksudkan 

untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, 

serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. 
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2. Desa  

Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat 

istimewa.Landasan pemikiran dalam mengenai Pemeritahan Desa 

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 

pemberdayaan masyarakat.Penyelenggaraan pemerintahan desa 

merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga 

desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mngurus kepentingan 

masyarakatnya, kepala desa bertanggung jawab kepada Badan 

Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut. 

 

3. Program Desa Maslahat. 

Pasuruan menyiapkan program khusus untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat desa dari sektor pendidikan, kesehatan, 

pertanian, perikanan, perindustrian dan pertambangan , dengan 

membentuk Desa Maslahat untuk mendorong potensi desa yang belum 

tergarap dan tertinggal guna mengoptimalkan dan menyetarakan desa – 

desa yang di anggap tertinggal. 

Bantuan akan diberikan secara optimal oleh pemerintah kabupaten 

melalui dinas – dinas terkait. 

 

F. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini, untuk memberi kemudahan bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian diperlukan suatu operasional yang di maksud untuk 
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menjelaskan indikator-indikator yang ditetapkan.Definisi operasional 

adalah unsur yang mengukur suatu variabel atau petunjuk pelaksanaan 

suatu penelitian.Variabel ialah sebuah konsep yang mempunyai variasi 

nilai. 

Definisi operasional merupakan suatu unsur yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel. Untuk menilai variabel dapat 

dilihat melalui indikator yang ada. 

Adapun indikator penelitian ini adalah : 

1. Impelentasi kebijakanPemerintah Tentang Program Desa Maslahat, kec.

Bangil.

a. Tahapan program desa maslahat

b. Pelaksanaan

- Pelaksanaan kegiatan.

1. Persoalan yang di hadapi dalam melaksanaan Kebijakan

Impementasi Pemerintah Tentang Program Desa Maslahat, study

kasus kecamatan Bangil.

2. Sejauh mana implementasi pemerintah kabupaten Pasuruan

terhadap program desa maslahat.

3. Apa saja persoalan yang di hadapi dalam program desa maslahat

yang sudah berjalan mulai dari tahun 2013-2016.
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G. Metode penelitian : 

Metode penelitian adalah suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang 

dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode kualitatif, dimana penelitian kualitatif menurut Bodgan 

& Taylor dalam Imam Gunawan
2
adalah: 

“prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati 

yang diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh)”. 

Adapun langkah-langkah metode yang digunakan dalam mendukung 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis deskriptif yang 

memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta  yang ada dalam objek penelitian dan gambaran tentang 

fenomena-fenomena sebagai masalah atau kendala yang diselidiki dari 

keadaan di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian. Menurut 

Hidayat syah penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap 

objek penelitian pada suatu masa tertentu. 

 

 

                                                           
2
Gunawan, Imam, 2013, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, Bumi Aksara, Jakarta. Hal 

82 
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1. Sumber Data 

a. Data Primer   

Data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti ada dua yaitu 

pertama data primer.Data Primer menurut Jonathan Sarwono adalah data 

yang berasal dari sumber asliatau pertama.Data ini tidak tersedia dalam 

bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk dokumenter. Data ini harus 

dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu 

orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan 

sebagai saran mendapatkan informasi ataupun data.
3
Data primer dapat 

berupa:  Data (catatan) hasil observasi, data hasil wawancara. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau 

arsip-arsip, literatur, jurnal, foto, rekaman suara maupun data-data 

faktual dari internet yang berkaitan dengan judul penelitian.  

1. Teknik Pengambilan Data 

a) Observasi   

Observasi yaitu dengan melakukan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian.Observasi yang dilakukan 

adalah dengan melihat langsung Kebijakan Impementasi 

PemerintahPasuruan Tentang Program Desa Maslahat, study kasus 

kecamatan Bangil. 

                                                           
3
Jonathan, Sarwono. 2006.Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.Yogyakarta:Graha Ilmu. 

Hal 126 
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b) Wawancara 

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, dalam melakukan 

wawancara peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan secara rinci 

khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Program Desa Maslahat 

di Kabupaten Pasuruan, study kasus Kecamatan Bangil. Tujuan dari 

wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka 

dengan meminta pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah Lurah 

desa Manaruwi dan Lurah desa Tambaan serta Dewan Riset Daerah 

Kabupaten Pasuruan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai 

dengan fakta, pendapat ataupun ide-ide terkait dengan penelitian 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang sudah 

jadi dan yang diolah oleh orang lain. Peneliti hanya tinggal 

memanfaatkan data tersebut. Adapun dalam penelitian ini dokumentasi 

dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap dokumen, arsip, 

artikel dari Pemerintah desa Kecamatan Bangil dalam hal ini adalah 

Lurah dari desa Tambaan dan Lurah desa Manaruwi serta Dewan Riset 

Daerah Kabupaten Pasuruan.Dokumen dapat berbentuk tulisan 

softfile/hardfile,  

 

2. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian adalah orang yang bermanfaat untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar sebuah penelitian, karena 
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sebagai subyek yang mampu memberikan informasi yang seluas-luasnya, 

maka dalam penelitian ini sangat berhati-hati dalam menentukan 

informan, agar didapatkan informasi yang valid dan lengkap. 

Adapun subyek penelitian ini adalah Lurah Desa Manaruwi dan Lurah 

Desa Tambaan serta Dewan Riset Daerah 

3. Lokasi  Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan untuk 

mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan untuk menunjang 

penelitian ini. Selain itu pentingnya lokasi penelitian ini dimaksudkan 

agar peneliti mampu mengungkapkan fakta yang terjadi dilapangan. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Tambaan dan Desa Manaruwi, 

Kecamatan Bangil, serta Kantor Dewan Riset Kabupaten Pasuruan 

4. Teknik Analisis Data 

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif maka akan digunakan analisis 

data yang dikemukakan oleh Milles & Huberman
4
 bahwa analisis data 

kualitatif terdiri dari empat komponen antara lain adalah : 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. 

Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan wawancaradan studi dokumentasi.
5

Pengumpulan data 

yang dimaksud disini adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan 

                                                           
4
Huberman, Miles, 2007. Analisis Data Kualitatif, (UI) Press : Jakarta. Hal 20 

5
Bungin, Burhan. 2003. Analisis DataPenelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 

70 
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data yang ada dilapangan sesuai dengan kebutuhan judul penelitian yaitu 

Implementasi Program Desa Maslahat Di Kabupaten Pasuruan. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak 

pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, 

menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya 

dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan dengan 

mencari fokus atau pokok permasalahan terhadap implementasi 

kebijakan alokasi dana desa, dari hal tersebut nantinya akan didapat hasil 

penelitian yang lebih valid.  

 

3. Display Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaikan 

data.Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang 

bersifat naratif. Dengan mendisplaikan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Hal ini dimaksud untuk 

memperkuat hasil reduksi data untuk diolah lebih lanjut, sehingga pada 

akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan terhadap Impelentasi 

Program Desa Maslahat Di Kabupaten Pasuruan 
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4. Pengambilan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapakan adalah temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran suatu 

obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini masih sebagai hipotesis, dan 

dapat menjadi teori jika didukung oleh data-data yang lain.
6
 

 

 

                                                           
 
6.
Gunawan, Imam, 2013, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, Bumi Aksara, Jakarta. Hal 
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