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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal 

kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam 

pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa 

jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam 

menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan 

kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar 

pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel. 

Konsep Nawacita yang menjadi program prioritas pembangunan 

sekarang ini terdapat salah satu prioritas pembangunan yaitu membangun 

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 

negara kesatuan. Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 

tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan 

memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa yang 

bersangkutan dan ketentuan yang mengatur tentang sumber Dana Desa untuk 

menyelenggarakan pembangunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 

2014 tentang Dana Desa serta Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 

tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 

Desa. 
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Desa memiliki otonomi sekalipun tidak dijelaskan apakah berbentuk  

biasa atau asli, masyarakat desa seharusanya memiliki otonomi dan integritas 

sebagai suatu kesatuan. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih 

besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai 

mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. 

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan 

pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah 

mengeluarkan kebijakan baru yaitu berupa Dana Desa untuk menunjang segala 

sektor di masyarakat. 

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/kota dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
1
 Tujuan 

pemberian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa Dana Desa yang berasal 

dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa 

tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyakarat desa. 

Sebelum kebijakan Dana Desa ini ditetapkan, telah ada satu kebijakan 

yang pada hakekatnya adalah untuk membiayai bidang pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan Desa, seperti Alokasi Dana Desa (ADD). 

                                                             
1
 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara 
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Program ADD muncul sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004, dimana ADD dialokasikan bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebelum program ADD telah ada program 

Dana Bantuan Desa bergulir sejak tahun 1969 yang disediakan pemerintah 

pusat dalam bentuk Inpres Pembangunan Desa.
2
 Dengan demikian, kebijakan 

Dana Desa merupakan kebijakan baru hasil dari pengembangan kebijakan 

sebelumnya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. 

Ditinjau dari tujuannya, Dana Desa sebagai rangkaian reformasi 

pembangunan berbasis “people centered” dan “bottom-up approach” yang 

lebih banyak menitikberatkan pada perencanaan dan penganggaran pemerintah. 

Secara khusus, Local Development Funds (LDFs) adalah untuk 

mengidentifikasi dan mendanai proyekpengembangan masyarakat. LDFs 

merupakan kebijakan fiskal yang dilakukan melalui transfer dana antar 

pemerintah, dengan memberikan dana pembangunan langsung kepada 

pemerintah daerah dan masyarakat. LDFs digunakan untuk mendanai proyek 

infrastruktur berskala kecil seperti jembatan dan jalan penghubung antar Desa, 

proyek drainase, air minum dan irigasi. Proyek-proyek yang dibiayai LDFs 

harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan penggunaannya dikelola 

di bawah pengawasan pemerintah daerah dan komite pengelolaan Dana yang 

dipilih ditingkat lokal.
3
 

                                                             
2
 Moch. Solekhan. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press 

3
 Yanhar Jamaluddin. 2014. Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap 

Pembangunan Daerah. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 6(1): 14-24 
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Dana Desa telah diimplementasikan sejak tahun anggaran 2015. Tahun 

2017 pemerintah telah mengalokasikan pagu Dana Desa bersumber dari APBN 

sebesar 127,6 triliun rupiah untuk 74.954 Desa di Indonesia. Tahun anggaran 

2015 teralokasi sebesar 20,7 triliun rupiah. Tahun 2016 sebesar 46,9 triliun 

rupiah, dan tahun 2017 sebesar 60 triliun rupiah. Dana tersebut harus 

digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan Undang-

undang dan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, 

mulai dari pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dari dana desa 

tersebut. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk 

mengelola rumah tangganya sendiri bukannya tidak ada peraturan yang harus 

dipakai untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan desa. Pemerintah 

pusat telah memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan dana desa yang harus 

ditaati oleh semua desa dalam menjalankan kewajibannya mengelola dana 

desa. 

Desa Sengon dan Desa Banjardowo merupakan salah satu desa yang 

menerima Dana Desa yang berasal dari APBN. Pengelolaan Dana Desa 

dimulai dari perencanaan program, diteruskan ke pelaksanaan setelah 

dilaksanakan dipertanggungjawabkan. Pengelolaan Dana Desa disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh 

Pemerintahan Desa. Desa Sengon dan Desa Banjardowo merupakan desa yang 

berada diwilayah administratif Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. 

Kabupaten Jombang memiliki luas wilayah 115.950 Ha (1.159,5 km
2
) yang 

terdiri dari 21 Kecamatan dan 301 desa, serta 5 kelurahan.  
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Pengelolaan Dana Desa di Desa Sengon dan Desa Banjardowo 

Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang didasarkan pada realita bahwa 

sebagai pilar otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang 

seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan 

daerah. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap dengan adanya dana ke 

Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, 

karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen 

perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya. 

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi 

yang menggambarkan bahwa pengelolaan Dana Desa masih terdapat banyak 

permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa. Tahapan perencanaan 

penggunan Dana Desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan 

dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana 

Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk 

mendengar. Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan 

masyarakat lebih kepada pembangunan fisik. Tahap pembahasan rencana 

penggunaan Dana Desa yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja 

sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan dana desa tidak 

diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat tidak 

mengetahui desa mendapatkan dana desa yang sangat besar dari pemerintah. 

Hal ini berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada 

kegiatan yang dilakukan dari dana desa. 
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Kehadiran pendamping desa diharapkan mempunyai keterlibatan aktif 

dalam setiap tahapan pembangunan desa, baik perencanaan maupun 

pelaksananaan pembangunan. Jumlah dana desa yang terus naik, para 

pendamping desa harus proaktif mendengar dan memberi solusi bagi 

permasalahan desa. Pendamping harus meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan 

partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan yang partisipatif.  

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Untuk 

Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 

2017 di Desa Sengon dan Desa Banjardowo Kecamatan Jombang, Kabupaten 

Jombang)”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimanakah 

Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Tahun 2017 di Desa 

Sengon dan Desa Banjardowo Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini yaitu untuk “Mengetahui Pengelolaan Dana Desa 

Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun 2017 di Desa Sengon dan Desa 

Banjardowo Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang”. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi pihak 

yang terkait, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi bagi pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan khususnya 

mengenai pengelolaan Dana Desa. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang untuk mengambil keputusan dalam 

permasalahan Dana Desa terkait dengan pembangunan infrastruktur desa 

serta sebagai kajian bagi pihak yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa. 

 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah yang 

dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam 

mengoperasionalkannya dilapangan. Beberapa definisi konseptual yang 

berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain: 

1. Pengelolaan 

Pengelolaan adalah menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan 

usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas 

untuk mencapai suatu tujuan.
4
 

                                                             
4
 Rahardjo Adisasmita. 2011. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 

hal 21 
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2. Dana Desa  

Dana desa yang dimaksud adalah dana yang berasal dari APBN yang 

diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdaayaan masyarakat.
5
 

3. Pembangunan Infrastruktur  

Pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha 

pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk 

membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang 

utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.
6
 

4. Desa 

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan 

asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.
7
 

 

F. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi apersepsi dan arti ganda terhadap istilah-istilah yang 

digunakan dalam penulisan dan penelitian ini, maka definisi operasional yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2017 di Desa Sengon dan Desa 

Banjardowo 

                                                             
5
 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara 
6
 Bintoro Tjokroamidjojo. 2004. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES 

7
 Widjaja, HAW. 2012. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada 
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2. Pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2017 di Desa Sengon dan Desa 

Banjardowo  

3. Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahun 2017 di Desa Sengon 

dan Desa Banjardowo 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu di gunakan sebagai acuhan atau referensi dalam 

melanjutkan penelitian selanjutnya. Manfaat dari penelitian terdahulu adalah 

untuk mengetahui permasalahan yang pernah di teliti dan mengetahui solusi 

yang dipecahkan oleh penelitian lain, diantaranya: 

Yanhar Jamaluddin (2014). Tujuan penelitian untuk menganalisis 

dampak pengelolaan dan penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan 

daerah. Hasil analisis menunjukkan a pengelolaan dan penggunaan Dana Desa 

tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan 

program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan RPJM Daerah. 

Dampak ini disebabkan oleh karena Desa memiliki kewenangan luas dalam 

menentukan rencana programnya dan daerah kurang memiliki wewenang 

mengintegrasikan kebijakan program pembangunan. Untuk mengintegrasikan 

program pembangunan Desa yang sinkron dengan kebijakan pembangunan 

Daerah, diperlukan intervensi regulation Pemerintah Daerah guna 

mengarahkan program Desa, mengacu pada kebijakan pembangunan Daerah.
8
 

 

                                                             
8
 Yanhar Jamaluddin. 2014. Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap 

Pembangunan Daerah. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 6(1): 14-24 
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Moh. Sofiyanto (2017). Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan 

bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan 

dan Apakah Dana Desa memberikan dampak terhadap pembangunan di Desa 

Banyuates kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Banyuates 

baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan 

yang sudah ada. Pemerintah Desa Banyuates sudah mempertaggungjawabkan 

pengelolaan Dana Desa dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang isinya terdiri dari Buku Kas Umum 

(BKU), kwitansi, tanda terima, SPP, dan NDP. Dalam hal ini pemerintah desa 

memang serius dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan sarana dan 

prasarana serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dana Desa 

memberikan dampak positif terhadap pembangunan di desa Banyuates baik 

dibidang pembangunan fisik maupun pemberberdayaan masyarakat.
9
 

Intania Nella Mawitjere (2017). Tujuan penelitian untuk mengetahui 

pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ranotongkor 

Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengelolaan yang dikaji melalui Perencanaan sudah baik. 

Dapat di lihat bahwa dari unsur ini pemerintah berusaha agar supaya dapat 

memperjuangkan hasil rencana-rencana atau ide-ide dari masyarakat untuk di 

setujui oleh Bupati lewat proposal yang akan di masukan, pelaksanaan hasil 

penelitian menujukkan bahwa pemerintah sudah baik dalam pelaksanaan 

                                                             
9
 Moh Sofiyanto. 2017. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di 

Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Jurnal Ilmiah Riset Manajemen, 

6(4): 28-38 



11 
 

pembangunan desa, walaupun masih ada masalah yang ada dan salah satu 

program yang belum di laksanakan. Pengawasan, hasil penelitian melihat 

pengawasan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, masih kurang, 

walaupun dari program dan kegiatan sudah baik.
10

 

Yamulia Hulu (2018). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk desa 

dan untuk mencari tahu beberapa faktor yang memungkinkan dan menghambat 

dalam mengelola dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan 

dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak transparan, penduduk 

desa tidak berpartisipasi secara aktif, dan pejabat pemerintah desa lebih 

dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan dana desa. 

Pengelolaan dana desa dicatat secara vertikal kepada Camat, tetapi tidak untuk 

penduduk desa sehingga mereka tidak mempercayai pejabat pemerintah desa. 

Kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti 

pembangunan jalan dan limbah, sementara pemberdayaan non-fisik terkait 

dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung pengelolaan dana desa dalam 

memberdayakan penduduk desa di Desa Tetehosi Sorowi adalah dukungan 

untuk kebijakan/peraturan, sosialisasi, fasilitas, dan infrastruktur. Faktor 

penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi 

penduduk desa.
11

 

                                                             
10

 Intania Nella Mawitjere. 2017. Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di 

Desa Ranotongkor Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa. Jurnal Eksekutif, 1(1): 1-11 
11

 Yamulia Hulu. 2018. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal 

Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1): 146-154 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lexy J Moleong 

mengungkapkan bahwa:  

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain 

sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.
12

 

 

Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan bahwa: 

“Penelitian deskripstif ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat 

alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan 

mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. 

Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, 

manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, 

melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. 

Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu 

sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi”.
13

 

 

Hasil penelitian merupakan gambaran dari fakta yang ditemukan di 

lapangan yang akan diolah secara lebih dalam dan terperinci. Penelitian ini 

berusahan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam 

mengenai pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa 

tahun 2017 di Desa Sengon dan Desa Banjardowo. 

 

 

                                                             
12

 Lexy J Moleong. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 6 
13

 Nana Syaodih Sukmadinata. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja 

Rosdakarya, hal 73 
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2. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan 

penelitian langsung terhadap objek penelitian. Data primer yang 

digunakan adalah yang berasal dari hasil observasi dan wawancara yang 

dapat ditulis atau direkam.  

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka untuk 

mengumpulkan data-data melalui buku-buku, peraturan-peraturan, serta 

dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Data sekunder dalam 

penelitian ini berasal dari dokumen, arsip-arsip maupun laporan kegiatan 

yang dimiliki oleh Desa Sengon dan Desa Banjardowo, seperti monografi 

desa, data pengelolaan dana desa dan dokumen lain yang berkaitan 

dengan pembangunan infrastruktur desa.  

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data 

dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

a. Pengamatan (Observasi) 

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat 

digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Inti dari 

observasi ialah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang 

ingin dicapai. Pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa 

tahun 2017 di Desa Sengon dan Desa Banjardowo. 
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b. Wawancara  

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

adalah wawancara mendalam. Wawancara adalah proses pengumpulan 

data atau informasi melalui tatap muka antar pihak penanya (interviewer) 

dengan pihak yang ditanya atau penjawab (interviewee).
14

 

“Metode wawancara merupakan salah satu teknik untuk 

mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini 

didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara 

peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan 

dialami subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi 

jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang 

ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang 

bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, 

masa sekarang, dan masa mendatang”.
15

 

 

Peneliti menggunakan wawancara langsung dengan responden 

secara mendalam, karena ingin mengetahui secara menyeluruh tentang 

pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang.
16

 Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data-data 

yang dapat menunjang penelitian, yaitu mengumpulkan data-data berupa 

arsip, alat perekam atau dokumen yang terkait dengan pengelolaan dana 

desa. 
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4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai 

informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Subjek atau informan dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

a. Kepala Desa Sengon dan Desa Banjardowo yang dalam hal ini sebagai 

pelaksana kebijakan pengelolaan dana desa dan pihak yang wajib 

mempertanggung jawabkan pelaksanaan kebijakan tersebut. 

b. Sekretaris Desa Sengon dan Desa Banjardowo selaku kordinator 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 

c. Kaur Pembangunan Desa selaku pembantu kepala desa di bidang teknis 

dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat 

Desa Sengon dan Desa Banjardowo. 

d. Pendamping Desa yaitu orang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan 

masyarakat Desa Sengon dan Desa Banjardowo. 

e. Tokoh Masyarakat yaitu orang yang kritis terhadap pengelolaan dana 

desa di Desa Sengon dan Desa Banjardowo 

d. Masyarakat yaitu orang yang secara langsung merasakan manfaat dan 

terlibat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Sengon dan Desa 

Banjardowo 

Secara keseluruhan jumlah yang diwawancarai sebanyak 12 orang. 

Jumlah ini dianggap sudah cukup mewakili ciri keseluruhan orang-orang 

yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan 

dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa yang dimaksud. 
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5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang 

direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam 

rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan 

di Desa Sengon dan Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten 

Jombang. 

6. Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analysis 

interactive model dari Miles et al, dalam Sugiyono.
17

 Model interaktif 

dalam analisis data ditunjukkan pada gambar Gambar 1.1. 

Gambar 1.1 Analisis Data Model Interactive 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles et al (2014:14)  

Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data, yaitu: 

a. Data Collection yaitu kegiatan mengumpulkan dokumen sebagai sumber 

data yang diperlukan sebagai bahan masukan dalam menghasilkan 

informasi sesuai dengan yang dikehendaki. Data Collection dilakukan 
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dengan menggunakan instrumen observasi, wawancara, dan dokumen 

yang telah disusun sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan. 

b. Data Condensation merupakan proses pemilihan, pemfokusan,

penyederhanaan, abstraksi, dan atau merubah data yang ditemukan di 

lapangan berdasarkan catatan lapangan, hasil interview, dokumen, dan 

fakta di lapangan. 

c. Data Display adalah data disajikan dalam bentuk sekumpulan informasi

yang telah tersusun dan menandakan telah adanya proses penarikan 

kesimpulan. 

d. Conclusion Drawing/ Verification, adalah gerakan pengulangan,

penelusuran data kembali dengan cepat, sebagai akibat pikiran kedua 

yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis dengan melihat 

kembali sebentar pada catatan lapangan. Kesimpulan ditarik setelah 

serangkaian proses diatas dilakukan, berdasarkan atas makna yang 

didapatkan dari data yang diperoleh. 


