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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan 

yang demokratis. Dalam konsep demokrasi yang dikemukanan oleh Montesquieu 

menganut tiga hal pokok yang menjadi indikator atau cirinya, yaitu dari rakyat, 

oleh rakyat dan untuk rakyat. Tiga hal pokok ini menjadi landasan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia baik di skala kebijakan nasional, 

Provinsi, Kota/Kabupaten hingga keunit Pemerintahan terkecil yaitu skala desa.  

Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia melekat dalam setiap 

kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik itu kebijakan politik, 

ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Hal itu dimaknai sebagai prinsip partisipasi 

atau keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Perkembangan akan prinsip ini terus diapresiasi oleh pemerintah dan 

masyarakat dengan bentuk semakin kuatnya tuntutan dan kebutuhan akan 

partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan. 

Besarnya tuntutan akan partisipasi masyarakat ini bukan tanpa sebab, hal ini 

sangat dibutuhkan dalam menopang efektifitas setiap penyelenggaraan 

pemerintahan yang ada. Jika partisipasi masyarakat ini sangat rendah, maka akan 

berdampak pada tidak maksimalnya atau tidak efektifnya penyelenggaraan 

pemerintahan. 
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Masalah diatas pun berlaku di dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. 

Sejak ditetapkanya Undang-Undang Desa tahun 2014 tentang Desa yang 

memberikan atau memutuskan Desa sebagai pemerintah yang memiliki hak 

otonomi layaknya Pemerintah Daerah, sorotan akan adanya bentuk partisipasi 

masyarakat menjadi perdebatan. Dikhawatirkan masyarakat Desa yang secara 

teritorial sangat kecil, terutama di desa-desa pelosok akan mengalami masalah 

pada tingkat partisipasi masyarakat mengingat jumlah penduduk yang kecil dan 

tidak merata serta perilaku yang masih primitif. 

Sorotan akan partisipasi masyarakat Desa dalam penyelengaraan 

pemerintahan kian menguat setelah banyaknya kebijakan-kebijakan baru yang 

diserahkan menjadi urusan dan tanggungjawab pemerintah Desa. Pada tahun 2015 

Pemerintah menetapkan kebijakan akan adanya Alokasi Dana dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa yang disebut dengan Dana 

Desa (DD) yang dituang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

60 Tahun 2014 Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  

Dijelaskan bahwa Dana Desa (DD) 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
 

Adanya anggaran ini menjadi sumber pendapatan baru yang cukup besar bagi 

                                                             
1
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat 2  
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pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahanya. Mengacu pada tujuan 

Anggaran Dana Desa ini yang menjadikan masyarakat sebagai obyek utamanya, 

maka akan sangat membutuhkan akan adanya partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaannya.  

Oleh karena itu, besar kecilnya tingkat partisipasi masyarakat sangat 

mempengaruhi keberhasilannya. Sebab, minimnya partisipasi dan keterlibatan 

masyarakat di dalamnya akan membuka peluang Dana Desa dijadikan sebagai 

lahan basah para oknum untuk menyelewengkan anggaran tersebut. 

Pada tahun anggaran 2017 Negara Indonesia mengalokasikan Dana Desa 

sebasar 60 Triliun dalam APBN. Jumlah tersebut dialokasikan kepada setiap desa 

yang ada pada Kabupaten di seluruh Indonesia. Jumlah alokasi pun tidak disama 

ratakan, karena harus melalui pertimbangan dan perhitungan pada jumlah 

penduduk dan kebutuhan Desa. Begitupun jumlah Dana Desa (DD) yang diterima 

oleh desa Se-Kabupaten Dompu tahun 2017 sebesar Rp. 61, 166 milliar.
2
 

Dana Desa yang dijalankan sejak tahun anggaran 2015 hingga 2017 

ditujukan sebagai langkah pemerintah Indonesia dalam menopang perkembangan 

dan kemajuan Desa yang lebih cepat. Sebagaimana yang dituang dalam Peraturan 

Menteri Desa (Permendes) No 22 tahun 2016 tentang penggunaan Dana Desa; 

yaitu untuk pembangunan Desa, antara lain pemenuhan kebutuhan dasar seperti 

Poskesdes, Polindes, Posyandu, dan PAUD. Selain itu, pembangunan sarana 

prasarana Desa, seperti jalan Desa, jalan usaha tani, embung Desa, air bersih 

berskala Desa, irigasi tersier, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

                                                             
2
Diakses pada 08-03-2018. 

http://www.suarantb.com/news/2017/04/18/236008/Anggaran.Cair,Desa.Dinggatkan.pemanfaatka

n.DD.Sesuai.Aturan. 
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Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
3
 Dalam peraturan 

menteri tersebut ditekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa harus 

memenuhi beberapa asas yang salah satunya adalah asas partisipatif.Desa-Desa 

yang telah mengalami Reposisi pasca disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa, pada tanggal 15 Januari 2014, diharapkan mampu menciptakan kondisi 

yang kondusif dikalangan masyarakat Desa, namun fakta yang terjadi masih jauh 

dari harapan Undang-Undang. 

Memasuki tahun 2015-2016 ini Kabupaten Dompu, sedikitnya ada 8 

(Delapan) Desa yang saat ini diduga bermasalah akibat penggunaan anggaran 

yang tidak sehat. Hal ini dapat kita lihat dari laporan yang disertai aksi maupun 

audience masyarakat Desa, yang mewarnai keramaian masa di halaman Kantor 

Desa, BPMPD dan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu beberapa bulan 

terkahir ini. 

Unjuk rasa yang ditengarai adanya ketidak keterbukaan terhadap 

pengelolaan Dana Desa (DD) oleh desa, menjadikan desa-desa yang ada di 

Kabupaten Dompu tidak luput dari sasaran aksi pressure masyarakat, yang 

menuntut adanya prinsip pengelolaan  Dana Desa (DD) yang transparan, 

akuntabel, dan partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam 

setiap pembahasan anggaran. 

Desa-Desa yang mengalami reposisi pasca disahkannya UU No. 6 tahun 

2014 tentang Desa, pada tanggal 15 Januari 2014, diharapkan akan mampu 

menciptakan kondisi yang kondusif dikalangan masyarakat Desa, dengan 

                                                             
3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Keungan Desa, BAB II Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2. 
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anggaran yang saat ini dikelolanya yang jumlahnya berlipat, jauh di atas jumlah 

anggaran yang sebelumnya tersedia di Desa itu sendiri, untuk dapat mewujudkan 

masyarakat Desa yang adil secara politik, dan sejahtera secara ekonomi. 

Dinamika yang terjadi di Desa, pasca disahkannya UU No. 6 tahun 2014 

tentang Desa, menjadi agenda baru Pemerintah dan Aparat penegak hukum untuk 

menganalisis permasalahan Desa yang saat ini di tengah masyarakat Desa yang 

saat ini banyak yang melakukan demonstrasi. 

Hampir semua media atau Koran lokal Dompu memuat bahwa dalam 

sepekan ini banyak laporan masyarakat yang masuk yang diterima oleh pihak 

kejaksaan Dompu, yang materinya adalah "dugaan penyimpangan/ 

penyalahgunaan Dana Desa (DD)". 

Mulai dari anggaran tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sekarang ini. 

Pertanyaannya adalah bagaimanakah sikap yang dimiliki oleh Kepala Kecamatan 

(Camat) diwilayah terkait, Dinas/Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(BPMPD), DPPKAD, Inspektorat, maupun pendamping Desa itu sendiri. 

Sehingga dengan mudah Desa-Desa terkait terindikasi melakukan praktek dugaan 

penyimpangan dan penyelewengan Dana Desa (DD). 

Mengingat masih maraknya korupsi di Desa dengan variatifnya 

karakteristik Desa, kompetensi Aparat, dan regulasi yang relative baru, diduga 

terdapat cukup banyak potensi korupsi dalam tiap tahapan penyaluran Dana Desa 

seperti, proses perencanaan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, yang rawan elit 

capture, rencana penggunaan anggaran yang tidak sesuai aturan 70% 

Pembangunan dan 30% Operasional. 
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Pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan, dan kegiatan 

pemerintahan yang rawan nepotisme, tidak transparan, dan korupsi. Pengadaan 

barang/jasa penyaluran, dan pengelolaan Dana yang rawan mark up tidak 

transparan, rekayasa, dan korupsi. Pertanggung jawaban (minimal 2 kali) yang 

rawan rekayasa, laporan/fiktif  tidak transparan, dan yang terakhir monitoring dan 

evaluasi yang rawan formalitas administrasi.
4
 

Atas besarnya potensi dugaan korupsi dalam penyaluran Dana ke Desa 

tersebut, diperlukan kajian untuk memetakan potensi resiko dalam pengelolaan 

Dana Desa untuk kemudian dirumuskan solusi yang mampu meminimalkan 

resiko-resiko yang ada. Sehingga, tujuan awal dari dirumuskan kebijakan Dana 

Desa dapat terarah dan tepat sasaran. 

Selain dari pada itu kurangnya partisipasi  atau kesadaran dari masyarakat 

sehingga dalam pengelolaan Dana Desa  tidak ada partisipasi dan pengawasan dari 

masyarakat. Maka akan membuka peluang terjadi penyimpanyan karna memang 

partisipasi masyarakat sangat menunjang untuk keberhasilan suatu pembangunan 

yang ada di Desa seperti yang dikemukan oleh Isbandi partisipasi adalah 

keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupandan lingkugan 

mereka. Pada proses pembangunan dari awal sampai selesai.  

Peran anggota masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan Dana 

Desa, karna masyarakat sendiri nanti yang akan mentukan progam atau 

pembangunan apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan akan 

tercapai dengan baik ketika masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung 

dalam semua pembangunan yang ada di Desa. Tapi masyarakat Desa Jambu 

                                                             
4
http://www.sapa.or.id/lp/120-ntb/10619-dana-desa-iiiii002 
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disibukan oleh kepentingan pribadi seperti melaut,bertani karna memang 

mayoritas masyarakat Desa Jambu nelayan dan petani sehingga masyarakat tidak 

terlalu perduli dengan adanya pembangunan Desa yang ada di Desa mereka, 

mereka lebih memilih melaut dan bertani dari pada melibatkan diri dalam 

pengelolaan Dana Desa. Sehingga sebagian besar dari mereka banyak yang tidak 

tahu dengan adanya Dana Desa (DD). Jadi masyarakat Desa Jambu kurang 

berpartisipasi dalam pembangunan atau pengelolaan Dana Desa. (DD)  

Rendahnya sosialisasi Pemerintah Desa tentang adanya Dana Desa. 

Sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu dengan adanya Dana Desa. Jika 

masyarakat tidak ikut perpartisipasi atau tidak mau perduli dengan pengelolaan 

Dana Desa. Maka pengelolaan itu akan cenderung jauh dari pada apa yang di 

amanatkan oleh Undang-Undang.  Maka Pengelolaan Dana Desa dilakukan secara 

sepihak oleh Pemerintah Desa karna tidak ada pengawasan dari masyarakat, 

seperti melibatkan diri ada Perencanaan, Pelaksanaan dan pertanggujawaban Dana 

Desa. Selain dari pada itu masyarakat yang di undang oleh pemerintah/aparat 

Desa hanya masyarakat tertentu saja atau masyarakat yang punya kepentingan 

atau masyarakat yang punya kemampuan dalam berkomunikasi, yang dilibat 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban padahal dalam 

perencanaan (musrembang ) itu semua masyarakat harus dilibatkan karma dalam 

musrembang itu masyarakat harus di libatkan secara langsung atau ikut 

berpartisipasi dalam pembangunan pengelolaan Dana Desa. 

Melihat berbagai masalah yang dihadapi oleh beberapa pemerintah Desa 

dan masyarakat, termasuk Desa jambu Kabupaten Dompu seperti yang dijelaskan 

diatas. Menunjukan pengelolaan Dana Desa belum mengedepankan partisipasi 
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masyarakat karna itu di fokuskan pada pengelolaan Dana Desa tahun 2017 di 

Desa Jambu Kabupaten Dompu.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam  latar belakang, 

maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut;  

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa 

(DD) tahun anggaran 2017 di Desa Jambu? 

2. Apa faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana 

Desa (DD) tahun anggaran 2017 di Desa Jambu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa 

(DD) tahun anggaran 2017 di Desa Jambu. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh masyarakat 

dalam  partisipasi di pengelolaan Dana Desa  (DD) tahun anggaran 2017 

di Desa Jambu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan pengembangan 

teoritis dan literatur di tataran akademisi khususnya bagi Jurusan Ilmu 
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Pemerintahan maupun bagi peneliti berikutnya terkait partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat menjadi Rekomendasi perbaikan internal bagi kinerja 

Pemerintah Desa Jambu dan Desa lain pada umumnya terkait partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.  

 

E. Definisi Konsep Dan Operasioanal 

Defenisi konseptual ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan 

tentang makna dan arti kata yang ada di dalam permasalahan yang disajikan. 

Dengan adanya penegasan arti tersebut akan mempermudah dalam memahami 

maksud yang tercantum dalam penelitian. 

1. Partisipasi masyarakat 

Slamet mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang 

atau sekelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan, kebutuhan, 

perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan, sampai pada tahap pelaksanaan 

kegiatan baik melalui pikiran atau langgsung dalam bentuk fisik.
5
 

 Tahap Partisipasi masyarakat  menurut Isbandi (2007) di dalam 

Suharto adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian 

masalah dan potensi yang ada di dalam masyarakat, pemilihan dan 

pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, 

pelaksanaan untuk mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam 

proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
6
 

                                                             
5
 Y. Slamet, Pembangunan Masyarakat berwawasan partisipasi, (Surakarta: sebelas maret 

University Press, 1994), Hal.7. 
6
 Suharto, Edi, 2014, analisis kebijakan publik, Alfabeta, bandung, hlm:47 



10 
 

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers didalam Suharto 

kebagai berikut: 

a. martisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi 

mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa 

kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. 

b. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program 

pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan 

perencanaanya, karna mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek 

tersebutdan akan mempuyai rasa memilih terhadap proyek tersebut. 

c. Bahwa merupakan suatu hak dempkrasi bila masyarakat dilibatkan dalam 

pembangunan masyarakat mereka sendiri
7
  

2. Pengelolaan Dana Desa 

Berdasarkan peraturan menteri dalam  Negeri  Nomor 4 tahun 2007  pasal 1 

yang dimaksud dengan  pengelolaan adalah rangkaian kegiatan  mulai dari 

perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, 

pengawansan dan pengendalian, pengelolaan atau di sebut juga dengan 

manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau 

keahlian
8
. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain  atau 

keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan. 

Menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawan usaha-usaha para anggota 

organisasi dan pengunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar 

                                                             
7
 Ibid, hlm: 154-155 

8
Lihatpasal 1 PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 4 Tahun 2007 



11 
 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan
9
. Menurut Muhammad Arif 

(2007:32)  Pengelolaan  keuangan  Desa adalah keseluruhan kegiatan  yang 

meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa
10

. 

3. Dana Desa (DD) 

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Pelanja Daerah 

(APBD) Negara yang peruntukkan bagi Desa yang ditranfer melalui anggaran 

pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota  yang digunakan untuk 

mendanai pelenyelenggaan Pemerintahan. Pelaksanaan, pembangunan, 

pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
11

 

PP Nomor 60 tahun 2014, bab V pasal 19 menyebutkan secara umum dua 

penggunaan Dana Desa yaitu: (1) Dana Desa di gunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, 

dan kemasyarakatan. (2) Dana Desa sebagai mana dimaksud  pada ayat satu 

(1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat.
12

 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel di 

observasi atau diukur. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

                                                             
9
 Stoner, james A.F. (2006). Management. Englewood Cliff, N.J.:Prentice hall, inc.hlmm.43 

10
 Arif, Muhammad.2007. Tata cara Pengelolaankeuangan Desa dan Pengelolaan kekayaan 

Desa. Pekanbaru: ReD post press hlm.32. 
11

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP 

No. 40 tahun 2014 tentang Dana Desa 
12

Peraturanmenteri No.22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas pembanguana desa tahun 2017 
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1. Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa 

a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Dana Desa. 

b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Dana Desa. 

c. Partisipasi masyarakat dalam pertanggungjawaban  Dana Desa. 

2. Kendala dan hambatan dalam pengelolan Dana  Desa 

a. Pemerintah desa sulit untuk memeksimalkan partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2017 

b. Kapasitas dan budaya masyarakat yang kurang mendukung 

 

G. Metode Penelitian 

Sebagai upaya dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini, 

makan akan digunakan serangkaian metode penelelitian sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam metode penelitian deskriptif. 

Menurut Muhidin dan Abdurrahman metode penelitian deskriptif adalah 

suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan 

memaparkan karakteristik dari beberapa variabel dalam suatu situasi
13

 

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran 

akurat tentang sebuah kelompok, mengambarkan mekanisme sebuah 

proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk 

verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, 

menciptakan seperangkat kategori dan mmengklarifikasikan subjek 

penelitian, menjelaskan seperagkat tahapan atau proses, serta menyimpani 

informasi bersi fatkontradiktif mengenai subjek penelitian. 

                                                             
13

 Abdurahman, Muhidin, & Somantri. 2011. Metode penelitian kulitatif. Bandung : Pustaka 

Setia.hal.168 
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2. Sumber Data  

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka data yang diperoleh peneliti dapat digolongkan menjadi dua jenis: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung 

atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau 

kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

dan digunakan sebagai data utama, misalnya dengan cara wawancara 

atau dengan melakukan observasi secara langsung. 

b. Data sekunder adalah data yang sudah ada dan penyusunannya tidak 

dilakukan oleh peneliti. Data sekunder dapat diperoleh dari Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan berupa buku 

catatan, laporan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen 

dan arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

3. Teknik pengumpulan data 

Kegiatan pengumpulan data pada prinsipnya merupakan kegiatan 

penggunaan metode dan instrumen data diartikan sebagai proses atau 

kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring 

berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan 

lingkup penelitian. Adapun teknik pengempulan data yang digunakan 

dalam skripsi ini adalahyang telah ditentukan dan diuji validitas dan 

rehabilitasnya. Secara sederhana, pengumpulan: 

a. Observasi 

Merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti dengan 

cara mengamati kegiatan yang terjadi pada Desa Jambu Kabupaten 

Dompu. Observasi peneliti  melibatkan diri secara langsung pada 

situasi yang diteliti serta melakukan pemotretan peristiwa yang terjadi 

di lokasi kawasan  Desa Jambu. 
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b. Wawancara 

Merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh 

suatu data atau informasi yang dibutuhkan dengan cara mengadakan 

tanya jawab secara langsung dengan pihak yang dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan tersebut. Sasaran Interview dalam kegiatan 

ini dilakukan pada masyarakat sekitar DesaJambu serta pemerintah 

Desa dan masyarakat Desa Jambu. 

c. Dokumentasi 

Teknik pengmpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan 

data yang diperoleh dari Aparat Desa dan masyarakat yang berkaitan 

dengan penelitian yang berupa dokumen-dokumen, buku catatan, 

laporan, Peraturan Perundang-Undangan, dan arsip-arsip. 

4. Subyek Penelitian 

Subjek  penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain 

yang terkait dari situasi sosial. Berdasarkan uraian di atas maka fokus 

penelitian dalam skripsi ini adalah: 

a. Kepala Desa, Sekretaris Desa dan bendahara desa 

b. Badan Permusawaratan Desa (BPD) 

c. 10 orang warga desa 

 

H. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel penelitian pada Kantor 

Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara barat 

(NTB). 
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I. Analisa Data 

Dalam suatu penelitian seringkali peneliti membutuhkan proses analisis 

data hasil penelitian untuk menarik suatu kesimpulan dari hipotesis penelitian 

yang dilakukan. Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam 

keseluruhan proses penelitian, hal ini karena analisis data menyangkut kekuatan 

analisis dan kemampuan dalam mendeskripsikan data dan situasi, peristiwa dan 

konsepsi yang merupakan bagian dari objek peneliti. Jadi semua penelitian 

diharuskan untuk menganalisis data agar dapat memecahkan masalah. Menurut 

Arikunto (data yang bersifat kualitatif, maka pengolahannya dibandingkan dengan 

standar atau kriteria yang telah dibuat oleh peneliti, sedangkan data yang bersifat 

kuantitatif dapat bersifat statistik dan non-statistik
14

 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mengfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak 

perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan 

antar kategori dan sejenisnya. Dengan penyajian data akan mempermudah 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

 

                                                             
14

Arikunto, S (2002). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka 

Cipta.hal.212 
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c. Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan keimpulan. Kesimpulan awal yang disampaikan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 

Selama penelitian, peneliti akan menjaga keabsahan data yang diperoleh dari 

penelitian. Peneliti juga akan melakukan pengecekan data yang diperoleh serta akan 

membandingkan data yang diperoleh dengan sumber yang berbeda. Dalam hal ini, 

peneliti akan memadukan data hasil wawancara terhadap aparat Desa dan masyarakat 

dengan data dokumentasi berupa aturan-aturan. Selain itu peneliti juga akan menjaga 

keteralihan data dengan cara mencatat semua informasi yang diterima serta 

menghindari subjektivitas sehingga data yang diperoleh benar-benar murni. 


