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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desa adalah lembaga pemerintahan paling bawah di Indonesia. Meskipun demikian, 

desa juga merupakan unit pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. 

Dengan posisinya tersebut, desa menjadi sandaran bagi kota karena segala aktivitas 

masyakatnya diselenggarakan untuk menghidupi desa. Selain itu, dewasa ini desa juga sering 

diasosiasikan dengan diskurus tentang kearifan lokal dan pelestarian lingkungan. 

Kebijakan – kebijakan terkait pelaksanaan pemerintahan di Desa mengalami berbagai 

perubahan seiring dengan perubahan rezim di negara ini. Perubahan kebijakan tersebut turut 

memberikan andil bagi menyusutnyan modal sosial masyarakat desa yakni kolektifitas. Hal 

ini dapat terlihat sejak diterapkannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang 

Pemerintahan Desa di mana undang – undang tersebut mengharuskan pemerintahan desa 

berjalan dengan sistem yang berbeda dengan sistem yang dijalankan sebelumnya 

diberlakukan undang – undang tersebut. 

Seiring perjalanan waktu, memasuki era reformasi hingga saat ini, peraturan 

perundangan terkait pemerintahan desa mengalami beberapa kali pergantian. Undang – 

Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa pada tahun 1999 digantikan 

dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang dalam 

perjalanannya juga direvisi dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah. Revisi khusus dilakukan pada Bab XI tentang pemerintahan desa yang 

sebagai langkah perbaikan bagi kemakmuran masyarakat desa. 
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Pada rabu, 18 Desember 2013 telah disahkan oleh DPR RI Undang – Undang No 6 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa setelah melewati pembahsan yang alot kurang lebih 

tujuh tahun lamanya, maka perangkat desa perlu mempersiapkan diri untuk dapat 

menjalankan amanat UU tersebut. Dalam penerapan otonomi Desa ini, tantangan yang 

dihadapi adalah kurang meratanya sumber daya manusia guna mengelola sumber daya dan 

penyerapan aspirasi masyarakat desa. 

Perangkat Desa yang memiliki kemampuan dalam memglola pemerintahan serta dapat 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa adalah wujud dari adanya otonomi 

Desa. Kondisi tersebut diperlukan guna otonomi Desa tidak hanya menjadi semangat namun 

juga dibarengi dengan tindakan yang nyata di lapangan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, menarik jika diadakan penelitian terkait bagaimana 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa. Beberapa hal yang menarik untuk diteliti 

diantaranya adalah tentang peran  Desa dalam pemberdayaan masyarakat di dalam sebuah 

Kota serta dampak peran desa dalam pembangunan Kota.  

Fungsi pemerintahan di dalam suatu kebupaten/kota terstruktur dengan tingkatan yang 

paling bawah adalah kelurahan. Akan tetapi di beberapa kebupaten/kota, struktur terbawah 

adalah desa. Kedudukan desa menjadi menarik karena berbeda dengan kelurahan di mana 

seorang lurah adalah pegawai birokrasi yang dalam perjalanan karirnya diangkat untuk 

memimpin suatu kelurahan. Berbeda dengan lurah, seorang kepala desa tidak diangkat, 

melainkan dipilih secara demokratis melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). 

Bersandar pada perbedaan yang mendasar antara Desa dan Kelurahan tersebut, maka 

menarik untuk meneliti serta menganalisis lebih dalam bagaimana pelaksanaan fungsi 

pemerintahan Desa dalam menjalankan amanat Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 
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tentang Desa. Seorang kepala desa dalam menjalankantugasnya perlu mensinergikan 

pemerintahan desa yang otonom dengan pemerintahan yang otonom, yang berada di atasnya, 

yakni pemerintah Kota.  

Pemerintah Desa Tual, sebagaimana pemerintahan desa adalah unit terendah dan 

terdepan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan desa Tual adalah 

pemerintah yang otonom, akan tetapi secara struktural dan manajemen pemerintahan, 

pemerintahan desa Tual berada di bawah pemerintah Kota Tual. Dengan kondisi tersebut 

maka menarik untuk diteliti upaya pemerintah desa Tual dalam upayanya melakukan 

pembangunan dan mendorong parisipasi masyarakatnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengambil judul penelitian: Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tual Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa. 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Tual? 

2. Bagaimana Upaya Pemerintah Desa dalam membangun Desa Tual melalui Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujan: 

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Tual. 

2. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Desa dalam pembangun Desa Tual melalui Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalah penelitian serta memberikan 

manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam topik 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan Desa. 

2. Manfaat Praktis 

Peneltiian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep 

kepada pemerintah daerah Desa Tual tentang penyelenggaraan pemerintahan yang 

bertujuan kepada kesejahteraan masyarakat.  

E. Definisi Konsep 

Definisi konsep yang digunakan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Partisipasi Masyarakat Desa Tual dalam pembangunan Desa Tual adalah suatu proses 

yang terus menerus dalam jangka panjang yang melingkup sendi kehidupan masyarakat 

desa yang diimplementasikan secara sadar dan kerjasama. 

2. Pembangunan Desa Tual selain pembangunan infrastruktur juga memprioritaskan 

pembangunan manusia terlebih dahulu dalam rangka meningkatkan tingkat kesadaran 

masyarakat sehingga masyarakat memiliki inisiatif sendiri, serta berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang yang sepenuhnya dirasakan oleh 

masyarakat tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa 

pembangunan Desa Tualadalah suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat secara 
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mandiri berdasarkan kemampuan, dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan 

usaha untuk kemajuan dan pekembangan Desa Tual. 

3. Dasar Pemikirian dari beberapa point di dalam UU no. 6 tahum 2014 salah satunya 

adalah Badan Permusyawaratan Desa. Pada tingkatan Desa lembaga ini bertugas 

menyepakati setiap kebijakan penyelengaraan Pemerintah Desa. Memastikan 

peningkatakan kinerja perangkat desa, partisipasi masyarakat desa dan pemberdayaan 

seluruh masyarakat. Selain itu memfasilitas pengelenggaraan Musyawarah Desa hingga 

menyusun hasil musyawarah Desa sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan 

pemeritahan Desa. 

F. Definisi Operasional 

Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi yang di 

maksud adalah keterlibatan dalam bentuk moril dan materil dalam rangka memberikan 

sumbangan guna mencapai tujuan dan cita-cita individu maupun kelompok untuk turut 

bertanggung jawab atas pembangunan desa. Jadi partisipasi sebagai respon atas 

permasalahan dan kegiatan. Partisipasi dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab selama 

berlangsungnya suatu kegiatan demi tercapaianya tujuan bersama. 

Berdasarkan uraian definisi konsep tersebut diatas, maka lebih teknis diuraikan dalam 

definisi operasional sebagai berikut: 

1. Partisipasi Masyarakat untuk meningkatkan perencanaan pembangunan desa secara 

swadaya, dilihat dari : 

a. Keterlibatan masyarakat didalam proses pembuatan perencanaan pembangunan desa 

secara swadaya. 

b. Keterlibatan masyarakat dalam menentukan proyek pembangunan. 
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c. Keaktifan masyarakat dalam mengikuti rapat desa. Keaktifan masyarakat dalam 

mengungkapkan ide atau gagasan untuk melaksanakan pembagunan desa secara 

swadaya. 

2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa secara swadaya dapat 

dilihat dari : 

a. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan bantuan bantuan baik materi dan tenaga. 

b. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong-royong. 

3. Partisipasi masyarakat dalam menilai pembangunan yaitu : 

a. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan ide atau gagasan untuk keberhasilan 

pembangunan. 

b. Keterlibatan masyarakat dalam memelihara proyek pembangunan desa. 

c. Keterlibatan masyarakat dalam menilai hasil pembangunan, apakah sudah sesuai 

dengan sasaran yang di ingikan atau belum.  

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah sekumpulan landasan nilai – nilai, asumsi – asumsi, etika 

dan norma yang menjadi aturan standar yang dipergunakan untuk mengartikan dan 

menyimpulkan data penelitian.1 Pada bagian ini akan diuraikan jenis penelitian, teknik 

pengumpulan data, sumber data, subjek penelitian dan teknik analisis data. 

1)  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah dekriptif kualitatif. Alasan penggunaan jenis penelitian ini 

adalah karena penelitian bukan untuk menguji hipotesis, melainkan hanya menggambarkan 

gejala dan kondisi dari variabel yang diteliti. Moleong berpendapat,2  terdapat beberapa alasan 

                                                           
1 S. Arikunto. Manajemen Penelitian. (Jakarta: Rieka Cipta, 2005). Hal. 234 
2 Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kulitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006). Hal. 3-4 
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perlunya menggunakan pendekatan kualitatif, alasan tersebut diantaranya: 

a. Dalam penelitian seringkali peneliti berhadapan dengan kenyataan ganda, sehingga 

menggunakan pendekatan kualitatif untuk dapat menyesuaikan kondisi tersebut; 

b. Pendekatan kualitatif secara langsung mengemukakan kondisi sebenarnya antara 

peneliti dan responden;  

c. Pendekatan kualitatif memiliki sensifitas yang tinggi terhadap objek pengamatan dan 

mampu menyesuaikan diri melalui formula-formula yang dimiliki. 

Penelitian ini menggunakan metode deskritif – analitis untuk menyajikan data yang 

telah dikumpulkan. Nawawi mengemukakan bahwa metode deskriptif bertujuan utnuk 

menerangkan fakta-fakta sebagaimana adanya sesuai keadaan yang diamati sehingga tempat 

untuk dijadikan alat pemecahan masalah.3 

Lebih lanjut pendapat tersebut ditegaskan oleh Singarimbun dan Effendi, bahwa yang 

menjadi fokus dari metode deskriptif adalah penemuan fakta – fakta sebagaimana keadaan 

sebenarnya.4 Karena itu dengan penggunaan metode deskriptif, konsep akan dikembangkan 

peneliti serta peneliti akan mengumpulkan data. Dalam metode desktiptif ini tidak akan 

dilakukan pengujian hipotesa. 

2) Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah salah satu tahap dalam proses penelitian di mana tahap ini 

bertujuan untuk mendapati fakta tentang permasalahan penelitian. Dalam pengumpulan data 

dikenal beberapa teknik pengumpulan data dan dalam penelitian ini digunakan teknik 

wawancara, studi pustaka dan observasi. Berikut akan dijelaskan setiap metode. 

 
                                                           
3 Hadari Nawawi dan Mimi Martini. Penelitian Terapan. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994). Hal. 
73 
4 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. Metode Penelitian Suvei. (Jakarta: LP3ES, 1989). Hal. 4 
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a. Wawancara.  

Teknik pengumpulan data wawancara dipahami sebagai cara interaksi antara dua 

orang yang bertugas sebagi informan dan pewawancara. Pertanyaan diajukan oleh 

pewawancara kepada informan yang dianggap berkompeten dalam memberikan 

informasi terkait permasalahan penelitian. 

b. Studi pustaka.  

Teknik pengumpulan data studi pustaka dipahami sebagai cara mengelaborasi semua 

literatur seperti buku, jurnal, artikel, majalah yang dianggap mambantu menjawab 

permasalahan penelitian. 

c. Observasi.  

Teknik pengumpulan data observasi dipahami sebagai aktivitas pengamatan terhadap 

proses atau objek penelitian. 

3) Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer dipahami sebagai data tangan pertama atau data yang diperoleh peneliti 

langsung dari lokasi penelitian. Data primer ini dikumpulkan dengan menggunakan 

teknik wawancara dan observasi. 

b. Data sekunder 

Data sekunder dipahami sebagai data tangan kedua atau dengan kata lain, data yang 

sudah ada dan digunakan oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dari hasil studi pustak. 

4) Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dipahami sebagai orang yang dianggap berkompeten dalam 
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membantu menyelesaikan masalah penelitian dengan memberikan keterangan dan informasi 

tentang permasalah penelitian. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan subjek penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Camat Dullah Selatan 

b. Kepala Desa Tual 

c. Sekretaris Desa Tual 

d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

e. DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) Desa Tual 

5) Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Tekait analisis 

kualitatif, Miles and Huberman (1984), mengemukakan tahapan yang perlu diperhatikan 

dalam analisis ini, yaitu: 

a. Reduksi data  

Reduksi data adalah tahap di mana kita memilah dan memilih data yang diperoleh dari 

lokasi penelitian. pada tahap ini kita harus fokus pada data yang dapat membantu 

memecahkan masalah penelitian. 

b. Penyajian data  

Setelah data yang jumlahnya banyak kita reduksikan sehingga data yang tersisa hanya 

data yang terkait permasalahan penelitian, langkah berikut adalah kita menyajikan data 

tersebut. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan. Jika datanya 

adalah pernyataan atau keterangan maka akan disajikan dalam bentuk deskripsi. Akan 

tetapi jika datanya adalah data statistik maka akan disajikan dalam bentuk tabel, 

grafik, dan sejenis lainnya. 
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c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir. Conclusion drawing and varification 

atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan ditopang 

oleh bukti – bukti yang kuat sehingga kesimpulan yang dihasilkan kredibel. 

Sebagaimana telah dikemakukan, analisa data dalam penelitian melewati beberapa 

tahap sebagai berikut: 

a. Pengeditan 

Tahap ini digunakan untuk kembali memeriksa data yang dikumpulkan oleh peneliti 

memiliki kecukupan, baik itu data primer maupun data sekunder. 

b. Verifikasi 

Pada tahap ini peneliti diharukan untuk mengecek kembali data yang diperoleh dengan 

tujuan data yang dipakai benar – benar layak, teruji validasinya. 

c. Pengklasifikasian 

Tahap dilakukan peneliti dengan mengelompokkan data – data yang dikumpulkan. Hal ini 

dilakukan untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian. 

H. Keabsahan Data 

Penelitian dilakukan untuk memperoleh data. Data yang berhasil dikumpulkan 

digunakan dalam rangka memecahkan masalah penelitian. Akan tetapi sebelum data itu 

digunakan, terlebih dahulu apakah data yang dikumpulkan tersebut absah untuk digunakan. 

Menurut Moleoang,5 setiap penelitian diwajibkan memiliki data yang abash, Keabsahan 

setiap data dapat diukur dengan menggunakan empat kriteria: 

 
                                                           
5 Ibid.. Hal. 324. 
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a) Kepercayan  

Setiap data penelitian harus memenuhi kriteria kepercayaan dimana kriteria yang 

dimaksudkan adalah untuk memastikan data memenuhi validitas internal dari 

nonkuantitatif. Penelitian ini menggunakan uji trianggulasi untuk memastikan tingkat 

kepercayaan data. Bentuk triangulasi yang digunakan  yaitu dengan membandingkan 

kembal data-data yang diperoleh dengan setiap informasi lain yang dianggap relevan. 

b) Keteralihan 

Kriteria keteralihan data penelitian ini dipenuhi dengan menyajikan hasil penelitian 

secara rinci dengan bobot interprtasi ilmiah berdasarkan sumber-sumber rujukan yang 

handal. 

c) Kebergantungan  

Kriteria ketergantungan dipahami sebagai kirteria keandalan berdasarkan objektifitas 

informasi yang diterima melalui kesepakatan subjek-subjek. Untuk memenuhi krteria 

tersebut penelitian ini akan menguraikan setiap temuan berdasarkan perolehan informasi 

dan data sebagaimana adanya tanpa melakukan generalisir atas data lapangan, sehingga 

kekuatan temuan penelitian tercermin dari kekuatan bukti yang dikumpulkan oleh 

peneliti.  

 


