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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

dan memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahnya 

sendiri dan mengatur kepentingan masyarakatnya berdasarkan permasalahan 

yang dimilikinya. Pemerintah desa dalam memajukan suatu desa, masih 

terdapat banyak kendala yang dihadapinya terutama dalam bidang keuangan, 

hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya alam 

di desa yang dapat meningkatkan pendapatan desa serta kurangnya 

pengetahuan dari masyarakat untuk membuka lahan pekerjaan baru di desa 

yang dapat meningkatkan pendapatan desa. Pemerintah, untuk mengatasi hal 

tersebut, membuat program berupa dana bantuan yaitu Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa (APBDes) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat 

desa. 

APBDes adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten 

untuk desa, bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan 

daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk menunjang segala sektor di 

masyarakat, serta memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan 

pemerintahan seperti pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
1
 

                                                             
1 Siti Ainul Wida. 2017, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa 

Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akutansi, hal 149 
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APBDes merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa untuk 

pembangunan desa yang lebih baik, maka diperlukan adanya pengelolaan 

APBDes secara merata yang dibantu dengan lembaga-lembaga. Kelembagaan 

desa adalah suatu organisasi yang berada di bawah tanggung jawab 

pemerintahan desa.
2
 Permasalahan pemerintah desa umumnya menyangkut 

kemampuan personil yang ada di desa sehingga perhatiannya harus fokus pada 

pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi 

pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas 

dalam rangka kinerja pemerintahan.
3
 

Kapasitas pemerintah dalam pengelolaan APBDes dapat dilihat dari 

kepemimpinan dan koordinasi dalam mengatur APBDes yang diterima untuk 

mengembangkan atau untuk peningkatan pemberdayaan suatu desa. Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan lembaga pemerintahan 

desa terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kapasitas pemerintahan dalam pengelolaan 

APBDes dapat dijelaskan seperti berikut: a) Pemerintah Desa berdasarkan 

pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan, 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.  

Kapasitas pengelolaan APBDes oleh Pemerintah Desa dalam hal ini 

adalah Kepala Desa diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 

                                                             
2 Sofi Nur Ariyati. 2014. Efektivitas Kelembagaan Desa dalam Praktik Demokrasi di Desa 

Kelangdepok, Pemalang, Jawa Tengah. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, hal 201 
3 Yeremias T Keban. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori, dan Isu). 

Yogyakarta: Gaya Media. hal 193 
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2014 yang menjelaskan wewenang kepala desa salah satunya yaitu memegang 

kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa serta menetapkan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa. b) BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 

berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, 

menyebutkan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan 

yang anggotaannya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4
 BPD dalam 

pengelolaan APBDes bekerjasama dengan Pemerintah Desa untuk 

memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa dengan tujuan untuk 

meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan 

dan kekompakkan desa, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat, hal tersebut sesuai dengan fungsi dari BPD yang diatur dalam 

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yaitu membahas dan menyepakati 

Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja 

Kepala Desa. c) Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang 

dibentuk oleh masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan dalam 

pemberdayaan masyarakat merupakan mitra dari Pemerintah Desa.  

Selain pemerintah desa, kecamatan juga berperan dalam pengawasan 

APBDes. Peran kecamatan dalam pengawasan APBDes cukup penting karena 

laporan pertanggungjawaban yang telah terealisasikan harus dilaporkan kepada 

kecamatan. Selain itu, pencairan anggaran harus melalui kecamatan, hal 

                                                             
4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
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tersebut diatur dalam Peraturan Bupati yang menjelaskan, Kepala Desa 

mengajukan pencairan anggaran kepada Bupati melalui Camat kemudian 

Camat meneruskan permohonan pencairan anggaran ke Bupati melalui kepala 

dinas selaku pengguna anggaran dengan melampirkan surat pengantar yang 

telah ditanda tangani oleh Camat.
5
 Lemahnya pengawasan masyarakat dan 

lembaga-lembaga yang dimiliki oleh desa dalam memantau keuangan desa 

dapat menimbulkan kerugian yang dialami desa, seperti terjadi di Desa Dasok, 

Kecamatan Pamekasan yang diduga terdapat penyalahgunaan anggaran desa 

berupa penyimpangan serta penyelewengan dana desa atas proyek infrastruktur 

senilai Rp 100 juta yang dilakukan oleh kepala Desa Dasok
6
. 

Berdasarkan pengamatan penulis, Desa Bunder yang merupakan bagian 

dari Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan memang membuat 

APBDes, namun dalam penganggarannya berdasarkan anggaran yang telah 

tersedia dari tingkat atas. Artinya proses ini hanya bersifat top-down, 

seharusnya proses seperti ini bersifat campuran top-down dan bottom-up. 

Kinerja angaran desa harus tercermin dari APBDes yang dibuat oleh kepala 

Desa sebagai kepala pemerintahan ditingkat desa dengan BPD. APBDes 

merupakan acuan pembiyaan pembangunan suatu  desa, sehinggga kinerja dan 

pembangunan setiap anggaran di desa dapat dipertanggungjawabkan. 

Keberhasilan setiap program pemerintahan dikarenakan adanya partisipasi 

sebagai bentuk kesediaan membantu sesuai kemampuan setiap orang tanpa 

                                                             
5 Pasal 10 ayat 1 Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cara Pengalokasian, 

Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa  
6 http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/29/terkait-suap-kajari-pamekasan-mantan-

bendahara-desa-dasok-diperiksa-kpk 
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mengorbankan kepentingan diri sendiri yang dibangun atas dasar beberapa 

prinsip, yaitu kebersamaan setiap individu, kelompok atau organisasi dalam 

masyarakat membutuhkan kebersamaan unutk berbuat, bertindak dalam 

mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi. 

Berdasarkan paparan di atas, penulis ingin mengetahui kapasitas 

pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Bunder Kecamatan 

Pademawu sudah sesuai apa tidak dengan tujuan pemerintah dan anggaran 

sesuai prioritas kebutuhan dan tepat sasaran terhadap kepentingan publik.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pernyataan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes di Desa 

Bunder? 

2. Apa hambatan dari pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes di Desa 

Bunder? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis dan mendeskripsikan kapasitas pemerintah desa dalam 

pengelolaan APBDes di Desa Bunder.  

2. Mengidentifikasi hambatan dari pemerintah desa dalam pengelolaan 

APBDes di Desa Bunder. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Teoritis  

a. Diharapkan dari hasil penelitian ini didapatkan pengetahuan lebih lanjut 

tentang sejauhmana kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan 

APBDes.   

b. Dapat digunakan untuk menambah referensi untuk penelitian selanjutnya 

terutama yang berkaitan dengan kapasitas pemerintah desa dalam 

pengelolaan APBDes. 

2. Praktis  

a. Bagi Pemerintah dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk bahan 

evaluasi Pemerintahan Desa dalam pengelolaan APBDes dan mengolah 

kapasitas dari pemerintah desa. 

b. Bagi Pemerintahan Desa dapat menambah pemahaman lebih tentang 

pengelolaan APBDes dan bekerja sama dengan masyarakat desa didalam 

pengelolaan APBDes. 

 

E. Definisi Konseptual 

Konsep merupakan penjelasan umum yang menggambarkan suatu 

gejala atau gagasan tertentu. Konsep adalah suatu arti yang mewakili sejumlah 

objek yang mempunyai ciri yang sama. Konsep dilambangkan dalam bentuk 

suatu kata.
7
 Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

                                                             
7 Bahri. 2008. Konsep dan Definisi Konseptual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 30 
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1. Kapasitas Pemerintah 

Pemeringtah merupakan organisasi yang secara tetap tersusun dari 

pola-pola kelakuan, peran-peran dan relasi sebagai cara mengikat guna 

terciptanya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.
8
 Kapasitas pemerintah 

mencakup sumberdaya, pengetahuan dan proses yang digunakan seperti 

teknologi, infrastruktur, kepemimpinan, program dan manajemen serta 

jaringan dan hubungan dengan organisasi lain dalam suatu lembaga untuk 

mencapai tujuannya.  

Kapasitas Pemerintah Desa dapat dilihat dari cara kepemimpinan 

yang dilakukan oleh Kepala Desa. Seorang pemimpin menentukan jalannya 

suatu kebijakan yang menentukan berhasil atau tidaknya pengelolaan 

APBDes. Seorang pemimpin di dalam pengelolaan APBDes tidak hanya 

sendiri, dibantu dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten. 

SDM berpengaruh dalam memberikan arahan untuk menentukan anggaran, 

mengakomodir masyarakat desa, dan dalam menggunakan teknologi harus 

dengan SDM yang mampu mengaplikasikannya.  

Pemerintah dari aspek formal merupakan gambaran atau deskriptif 

potret dari aspek regulatif institusi formal yang terdiri dari batas peraturan, 

sanksi dan monitoring.
9
 Pemerintah menyediakan pedoman dan sumber 

daya untuk bertindak, batas-batasan dan hambatan untuk bertindak. 

Pemerintah desa berfungsi untuk memenuhi tercapainya stabilitas dan 

keteraturan.  

                                                             
8 Hendropuspito. 1997. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, hal 63 
9 Op.Cit., Sofi Nur Ariyati, hal 201 
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2. Good Governance 

Governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik 

antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan 

dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas 

kepentingan-kepentingan tersebut.
10

 Good governance mengandung arti 

hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan 

masyarakat. Good governance dalam hal ini adalah kepemerintahan yang 

mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip professional, 

akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, 

efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima seluruh masyarakat.
11

 

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu 

kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara bersama, dan sebagai suatu konsensus yang 

dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi 

penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara. Prinsip good 

governance, meliputi: partisipasi masyarakaat, tegaknya supermasi hukum, 

transparasi, peduli pada stakeholder (dunia usaha), berorientasi pada 

konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi 

strategis. 

Good governance merupakan prinsip yang digunakan pemerintah 

dalam mengelola sumber daya untuk pembangunan ekonomi dan sosial 

                                                             
10 Jan Kooiman. 2003. Governing as Governance. London Sage Publication, hal 273 
11 Kurniawan Muhammad. 2017. Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Malang 

Melalui Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Publisia: 

Jurnal Ilmu Administrasi Publik, hal 146 
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masyarakat melalui pembuatan kebijakan atau peraturan yang harus dipatuhi 

oleh masyarakat. Keuntungan yang didapat masyarakat dengan 

diterapkannya good governance, adalah masyarakat dapat memantau kinerja 

dari pemerintah. Prinsip good governance diperlukan dalam pemerintahan 

di Indonesia. 

3. Pengelolaan APBDes 

Pengelolaan APBDes didasarkan pada prinsip keadilan yang 

mengutamakan hak dan kepentingan desa; kebutuhan prioritas dengan 

mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat desa yang lebih 

mendesak dengan mengacu pada Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa berupa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, 

dan sebagainya yang diperoleh dari Negara, maka setiap desa diwajibkan 

untuk mengelola dana tersebut dengan efisien dan efektif. Kewenangan desa 

dengan mengutamakan kewenangan asal usul dan lokal berskala desa, 

partisipatif dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat desa, 

swakelola yang berbasis sumber daya desa, mengutamakan pelaksanaan 

secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, 

mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa serta kearifan 

lokal; tipologi desa dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan 

karakteristik geografis, sosiologi, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa 

yang khas, serta perkembangan dan kemajuan desa.
12

 

                                                             
12 Pasal 3 Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cara Pengalokasian, 

Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa 
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Tujuan dari terbentuknya APBDes oleh pemerintah adalah untuk 

meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, 

maka dari itu dapat ditetapkan sejauhmana kapasitas pemerintah desa dalam 

memberikan konstribusinya bagi pengelolaan APBDes yang diharapkan 

memiliki efektifitas dan efisiensi yang sesuai prinsip good governance. 

 

F. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memiliki variabel 

yang merumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang dapat 

diamati.
13

 Definisi Operasional suatu kelembagaan dapat dikatakan bagus 

apabila parameter kapasitas kelembagaan terpenuhi dengan baik. Adapun 

operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kapasitas Pemerintah Desa 

a. Kepemimpinan Pemerintah Desa 

1) Perencanaan APBDes 

2) Pelaksanaan APBDes 

3) Pelaporan APBDes 

4) Pertanggungjawaban APBDes 

b. Sumber Daya Manusia (SDM) 

1) Kualitas Sumber Daya Manusia 

2) Pengalaman 

 

                                                             
13 Saifuddin Azwar. 2010. Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 74 
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c. Kebijakan APBDes di Tingkat Desa 

1) Transparan 

2) Dapat dipertanggungjawabkan 

3) Akuntabilitas 

4) Partisipatif 

5) Tertib dan disiplin anggaran 

2. Hambatan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDes 

 

G. Kerangka Berpikir 

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 
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Berdasarkan skema kerangka berpikir di atas, dapat diketahui 

permasalahan dari keterbelakangan suatu desa dikarenakan pendistribusian 

APBDes yang tidak merata, hal tersebut dapat terjadi karena kapastitas 

pemerintah desa tidak maksimal dalam pengelolaan APBDes. Dalam upaya 

meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara 

merata, maka pemerintah desa perlu mengkaji kapasitas yang dimliki dalam 

setiap tahapan pengelolaan APBDEs yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, 

dan pemantauan. 

Dalam tahap perencanaan, pemerintah desa wajib menyusun 

perencanaan APBDEs berdasarkan prioritas diantaranya pembangunan desa 

dan pemberdayaan masyarakat melalui forum musyawarah desa. Pada tahap 

pelaksanaan, pengelolaan APBdes yang dilakukan oleh pemerintah desa harus 

sesuai pada perencanaan yang telah dibuat. Tahap pemantauan, yaitu bentuk 

pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes. Sehingga jika setiap tahapan 

sudah diberlakukan dengan baik akan berdampak langsung bagi desa dengan 

meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan langkah sistematis dalam mendapatkan 

informasi sesuai dengan tema penelitian. Maka pada penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Data kualitatif berada secara tersirat 

di dalam sumber datanya. Sumber data kualitatif adalah catatan hasil observasi, 

transkrip wawancara mendalam (depth interview), dan dokumen-dokumen 
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terkait yang dapat berupa tulisan ataupun gambar.
14

 Adapun uraian dari metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penilitiana yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 

studi lapangan. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

apa-apa yang saat ini berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan 

untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. Selain 

itu, penelitian deskriptif juga merupakan prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggerakkan, melukiskan keadaan subyek, obyek 

penelitian (seorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak.
15

 Metode deskriptif ini kemudian 

digunakan untuk menggambarkan fenomena tentang Kapasitas Pemerintah 

Desa dalam Pengelolaan APBDes pada Desa Bunder Kecamatan Pademawu 

Kabupaten Pamekasan. 

2. Sumber Data  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

terjun lapang yang diperoleh melalui wawancara dan observasi secara 

langsung yang dilakukan oleh peneliti selama kegiatan penelitian pada Desa 

Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan 

sifatnya sebagai pelengkap. Dalam proses penulisan skrispsi ini 

mengharapkan mendapatkan data sekunder berupa data fisik dokumen, 

                                                             
14 Moh. Nazir. 2013. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 65 
15 Hadari Nawawi. 2007. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajahmada University 

Press 
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dokumentasi, jurnal, buku, media cetak, media elektronik yang sesuai 

dengan pembahasan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan 

APBDEs. Serta peneliti juga berharap mendapatkan Data tentang 

Pengalokasian Dana Desa penelitian pada Desa Bunder Kecamatan 

Pademawu Kabupaten Pamekasan. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik mengumpulkan data digunakan dengan tujuan untuk 

memperoleh data yang ada dilapangan dengan akurat dan faktual sehingga 

dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:  

a. Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

penginderaan.
16

 Observasi kali ini dilakukan pada Desa Bunder 

Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Observasi dimaksudkan 

agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Kapasitas 

Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDEs. Sehingga observasi yang 

dilakukan berdasarkan tahapan atau proses dari pengelolaan APBDes, 

serta mengobservasi secara langsung keterlibatan pemerintah desa dalam 

proses tersebut.  

 

 

                                                             
16 M Burhan Bungin. 2010. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group, hal 115 
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b. Wawancara  

Wawancara (interview) dapat diartikan tanya jawab antara dua 

orang atau lebih secara langsung. Dalam kaitannya dengan teknik 

interview, dapat ditegaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan.
17

 Tujuan dari 

diadakannya wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih 

akurat tentang Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDes 

pada Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. 

c. Dokumen 

Dokumen dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang 

berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan 

maupun yang tidak dipersiapkan untuk penelitian.
18

 Dokumen digunakan 

sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan 

meramalkan suatu fenomena sosial yang berkaitan dengan penelitian. 

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dari dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan APBDes dan kapasitas pemerintah desa 

dalam pengelolaan APBDes.  

4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian atau informan penelitian di pilih secara purposive 

baik dari aparatur pemerintah maupun masyarakat petani yang di anggap 

                                                             
17 Lexy J Moleong. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 135 
18 M Djuanaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hal 199 
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representative dan dapat memberikan informasi yang valid yang 

berhubungan dengan penelitian. Adapun informan yaitu: 

a. Kepala Desa Bunder 

b. Sekretaris Desa Bunder 

c. Kaur Pembangunan Desa Bunder 

d. Bendahara Desa Bunder 

e. Kaur Kesra Desa Bunder 

f. Ketua BPD Desa Bunder 

g. Anggota BPD Desa Bunder 

h. Ketua LPMD Desa Bunder 

i. Warga Desa Bunder 

5. Lokasi Penelitian 

Sejalan dengan apa yang ingin diketahui dalam penelitian ini yaitu 

tentang Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDes, maka 

lokasi dalam penelitian ini terletak di Desa Bunder Kecamatan Pademawu 

Kabupaten Pamekasan. 

6. Teknik Analisis Data  

Analisis data seringkali dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

secara langsung. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus langsung 

menganalisis data yang didapatkan setelah selesai melakukan wawancara, 

observasi, dan data dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisa komparatif. 

Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua gejala 



17 

atau lebih. Artinya komparatif deskriptif membandingkan variabel yang 

sama untuk sampel yang berbeda.
19

 Agar memudahkan dalam menganalisa 

data, maka peneliti melakukan tahapan analisis data, yaitu: 

a. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan 

analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Peneliti akan 

melakukan analisa terlebih dahulu dari data yang telah didapatkan baik 

itu dari observasi langsung, wawancara ataupun data dokumentasi. Data-

data yang telah dikumpulkan kemudian dimasukan kedalam pembahasan 

sesuai dengan judul atau tema yang diangkat oleh peneliti. 

b. 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, menelusur tema, 

membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud 

menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. 

c. Display Data  

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi 

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam 

                                                             
19 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta, hal 57 



18 

bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, 

tabel dan bagan. Peneliti akan menarasikan informasi-informasi yang di 

dapatkan baik melalui wawancara maupun dengan analisa dokumen yang 

di dapatkan peneliti pada saat melakukan observasi.  

d. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu 

menemukan makna data yang telah disajikan. Selanjutnya data yang telah 

dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk 

mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.  

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses 

tersebut dilakukan untuk mendapatkan data dengan menelaah seluruh data 

yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari observasi lapangan 

dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya melalui 

metode observasi langsung, wawancara yang didukung dengan studi 

dokumentasi. Selanjutnya dengan analisis dan interpretasi data akan 

didapatkan jalan keluar atau pemecahan masalah sehingga mendapakan 

sebuah kesimpulan. Kemudian diberikan sebuah rekomendasi dan raran 

guna sebagai langkah penyelesaian atas permasalahan terkait. 


