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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam negara 

merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian 

yang serius mengingat selama ini Pemerintahan Desa diatur Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Diaturnya desa dengan 

Undang-Undang tersendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk 

menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi 

Undang-Undang tersebut, dimana negara melindungi dan memberdayakan desa 

menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam 

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan 

menuju terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang 

perlunya menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda 

pemerintahan, termasuk di dalamnya kaidah-kaidah dalam bidang sumber-sumber 

pendapatan asli desa, bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan guna 

meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa sert meningkatkan 

pendapatan desa1. 

Desa menjadi prioritas ke 3 program Jokowi-JK dalam membangun 

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 
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kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia2. Dengan adanya Undang-Undang 

Tentang Desa ini semakin memperkuat kedudukan desa dalam Negara, serta desa 

diharuskan mampu menjalankan roda pemerintahannya serta pengelolaan 

keuangannya secara mandiri. Desa diharuskan mandiri dengan menghasilkan 

pendapatan asli desa di samping telah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah, 

yaitu alokasi dana desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa 

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. yang dimaksud dengan 

hasil usaha termasuk juga hasil BUMDes dan tanah bengkok. Alokasi Anggaran 

dan Belanja Negara bersumber dari velanja pusat dengan mengefektifkan program 

berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Sebagaimana dicantumkan dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 dan ayat 1 disebutkan 

sumber pendapatan desa berasal. 

Pada konteks penatausahaan, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pendapatan 

desa terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: pendapatan asli desa, transfer dan 

pendapatan lain-lain. Pendapatan asli desa adalah pungutan atau pendapatan yang 

dimasukkan dalam rekening desa. pendapatan desa yang bersumber dari 

Pemerintah (baik Pusat maupun Kabupaten) yaitu diperoleh melalui transfer antar 

rekening, dari rekening Kabupaten atau Provinsi ke rekening kas desa. sedangkan 

pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan 

yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah. 

                                                           
2 Budiman Sudjatmiko, Yando Zakaria. 2015. Desa Kuat, Indonesia Hebat. Jakarta: Pustaka 

Yustisia. Hlm: 8 
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Keseluruhan pendapatan desa akhirnya harus tercermin dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

Pada penelitian ini, penulis fokus pada sumber pendapatan yang pertama, 

yaitu pendapatan asli desa. pendapatan asli desa berasal dari hasil usaha, hasil aset, 

swadaya, partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa3. sumber 

pendapatan asli desa ini telah disebutkan dalam Undang-Undang Desa, bahwa 

untuk mendapatkan pendapatan asli desa harus mandiri dengan memanfaatkan 

potensi desa. selain memanfaatkan potensi desa, desa juga dapat mendirikan Badan 

Usaha Milik Desa atau biasa disingkat dengan istilah BUMDes. Dengan adanya 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini, Pemerintah Desa beserta 

masyarakat dituntuk untuk saling berkoordinasi demi membangun desa untuk 

menjadikan desa yang mandiri, makmur dan sejahtera. 

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis mengambil penelitian di Desa 

Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Desa Kemantren memiliki 

potensi yang melimpah karena letak geografis desa tersebut berada tepat di pesisir 

Pantai Utara Jawa. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Desa tersebut, 

Pemerintah Desa Kemantren berupaya untuk semakin memperluas pembangunan 

lahan usaha dan wisata dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di desa guna 

meningkatkan pendapatan asli desa.  

Desa Kemantren memiliki wisata religi, terdapat makam Syekh Maulana 

Ishaq ayah dari salah satu bagian dari Wali Songo, yaitu Sunan Giri. Dalam satu 

bulan lebih dari seratus ribu pengunjung yang datang untuk berziarah sekaligus 

menikmati keindahan Laut Utara Jawa4. Namun terdapat permasalahan dalam 

                                                           
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 huruf a 
4 Dokumen Daftar Pengunjung Maqbaroh Syekh Maulana Ishaq Bulan Juli Tahun 2019 
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pengelolaan kekayaan desa tersebut yang belum terkelola secara optimal. 

Pemerintah Desa belum sepenuhnya melaksanakan kewenangannya dalam 

mengelola potensi desa tersebut, sebab belum dipetakannya potensi-potensi yang 

menjadi cikal bakal pendukung pendapatan asli desa tersebut. Akibat dari 

Pemerintah Desa yang belum melaksanakan secara penuh kewenangannya dalam 

mengelola potensi desa membuat warga rebutan lahan parkir wisata religi, sebab 

tidak ada regulasi yang mengatur mengenai wisata religi. 

Akibat tidak adanya titik temu dalam penyelesaian konflik lahan parkir 

tersebut, kurang lebih 30 orang warga desa bersama pengurus RT terpaksa 

melakukan pembongkaran sebanyak 12 unit gazebo yang berdiri tegak di atas lahan 

2 Ha hasil reklamasi laut sejak tahun 2012 lalu tersebut sebagai bentuk protes warga 

akibat konflik yang tidak kunjung selesai5. Persoalan yang muncul dipicu oleh 

kecemburuan hasil uang parkir dari kendaraan peziarah dari luar daerah yang 

biasanya datang secara berombongan dengan jumlah kendaraan yang cukup 

banyak, utamanya dihari libur. 

Menurut Drs. Fadheli Purwanto, MM selaku mediator kasus tersebut 

menuturkan bahwa tanah hasil reklamasi yang saat ini dijadikan sebagai lahan 

parkir tersebut statusnya adalah milik Negara. Oleh sebab itu pada akhirnya kasus 

tersebut berakhir dengan damai karena penguasaan lahan hasil reklamasi tersebut 

sudah seharusnya dikelola secara bersama demi memajukan dan menyejahterakan 

masyarakat. Meskipun demikian, Pemerintah Desa terutama Kepala Desa memiliki 

wewenang dalam pengelolaan aset desa, walaupun dalam pengelolaan wisata religi 

                                                           
5 http://jatim.tribunnews.com/2018/04/11/rebutan-lahan-parkir-hasil-reklamasi-di-pantai-utara-

lamongan-belasan-gazebo-di-bongkar-paksa?page=2 diakses Pada Tanggal 28 Desember 

 

http://jatim.tribunnews.com/2018/04/11/rebutan-lahan-parkir-hasil-reklamasi-di-pantai-utara-lamongan-belasan-gazebo-di-bongkar-paksa?page=2
http://jatim.tribunnews.com/2018/04/11/rebutan-lahan-parkir-hasil-reklamasi-di-pantai-utara-lamongan-belasan-gazebo-di-bongkar-paksa?page=2


 

5 
 

tersebut yang mengurus adalah dari pengurus Masjid Al-Abror, namun Kepala Desa 

memiliki hak untuk membuat Peraturan Desa yang mengatur tentang pengelolaan 

wisata agar tidak ada konflik yang terjadi. Oleh sebab itu, pentingnya pemetaan 

potensi desa untuk mengetahui potensi mana saja yang menjadi wewenang 

Pemerintah Desa dalam mengelolanya. 

Banyak potensi yang sebenarnya ada di Desa Kemantren, mulai dari 

kekayaan alamnya, potensi usaha, dan potensi sosial budaya yang masih kuat 

dijalankan oleh warganya namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. 

Maka dari itu, dengan melakukan pemetaan potensi desa, dimana kegiatan yang 

dilakukan adalah mengidentifikasi (mengenali) dan menginventarisasi (mencatat) 

potensi yang dimiliki desa. langkah tersebut diperlukan untuk menemukan potensi 

desa dan membuka peluang untuk mengetahui potensi mana saja yang desa 

memiliki wewenang dalam mengelolanya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, namun belum digali 

atau dimanfaatkan. Sebab pada masa kini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

ini desa sebagai subyek bukan obyek lagi, sehingga desa dapat mengatur 

penyelenggaraan pemerintahan desanya sendiri terutama pengelolaan aset desa 

untuk meningkatkan pendapatan asli desa. 

Adapun yang menjadi dasar mengapa pemetaan potensi desa di Desa 

Kemantren ini perlu dilakukan adalah pertama, Memiliki potensi yang melimpah 

untuk dimanfaatkan sehingga perlu dilakukakan pemetaan potensi untuk menggali 

potensi yang dapat dimanfaatkan berdasarkan kewenangan desa namun belum 

terungkap, kedua, Potensi yang telah dikelola dapat lebih dimaksimalkan melalui 

pemetaan potensi, sebab dari pemetaan potensi tersebut dapat mengidentifikasi 
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permasalahan potensi yang telah dikelola untuk kemudian ditindak lanjuti, ketiga, 

Pemetaan potensi dilakukan untuk mendukung pendapatan asli desa yang hasilnya 

dapat digunakan sebagai dana pendukung penyelenggaraan pemerintahan serta 

sebagai biaya perawatan potensi yang telah dibangun, dan keempat, Selain ketiga 

alasan di atas yang telah diuraikan, sesungguhnya yang paling utama dalam 

pemetaan potensi di Desa Kemantren adalah guna mengangkat perekonomian 

warga. Dimana warga diberikan wilayah untuk usaha di area wisata, menjadi juru 

parkir, maupun dijadikan sebagai pengurus BUMDes. Semua itu dilakukan untuk 

menekan tingkat urbanisasi warga dalam mencari pekerjaan ke kota maupun luar 

negeri. Sebab salah satu indikator bahwa Pemerintah Desa yang berhasil adalah 

Pemerintah Desa yang mampu menyiapkan lapangan pekerjaan dan mampu 

menekan kebiasaan urbanisasi penduduk6 . 

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan, memberikan 

inspirasi kepada penulis untuk melakukan penelitian pemetaan potensi desa di Desa 

Kemantren, sebab itu menjadi salah satu sumber penting dalam menunjang 

pertumbuhan desa serta Pemerintah Desa dapat meningkatkan pendapatan asli desa 

dan memaksimalkan dalam pemanfaatan potensi desa. maka dalam penelitian ini, 

penulis mengambil judul penelitian “Pemetaan Potensi Desa untuk Mendukung 

Pendapatan Asli Desa (Studi di Desa Kemantren Kecamatan Paciran 

Kabupaten Lamonan)”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada judul dan latar belakang di atas, rumusan masalah yang 

menjadi acuan dalam penelitian adalah: “bagaimana pemetaan potensi desa untuk 

                                                           
6 Prof Drs R. Bintarto. 1994. Pengantar Geografi Desa. Yogyakarta: UP. Spring. Hlm: 129 
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mendukung pendapatan asli desa di Desa Kemantren Kecamatan Paciran 

Kabupaten Lamongan?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses pemetaan potensi desa untuk mendukung 

pendapatan asli desa di Desa Kemantren 

2. Untuk mengetahui tindak lanjut pemetaan potensi desa untuk mendukung 

pendapatan asli desa di Desa Kemantren 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkap memberikan kontribusi berupa wawasan serta 

ilmu pengetahuan terkait pemetaan potensi desa untuk mendukung 

pendapatan asli desa 

2. Secara Praktis 

1) Manfaat untuk Pemerintah Desa 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa masukan data, 

informasi, serta saran kepada Pemerintah Desa Kemantren dalam upaya 

meningkatkan pendapatan asli desa 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi maupun 

rujukan bagi para akademis yang akan melakukan penelitian terkait 

pemetaan potensi desa untuk mendukung pendapatan asli desa 

3) Manfaat Bagi Masyarakat 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

wawasan kepada masyarakat bahwa pemetaan potensi desa menjadi 

salah satu aspek penting untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi 

desa guna mendukung pendapatan asli desa. 

1.5 Definisi Konsep 

Konsep menurut Iqbal Hasan menyebutnya sebagai persepsi (mental image) 

atau abstraksi yang dibentuk dengan menarasikan hal-hal khusus dalam sebuah 

penelitian untuk memberikan batasan-batasan terkait dengan konsep dasar 

penelitian7. Adapun konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.5.1 Pemetaan Potensi Desa 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pemetaan adalah proses, cara, dan 

perbuatan membuat peta. Sedangkan menurut Soekidko (1994), pemetaan adalah 

mengelompokkan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa letak 

geografis wilayah yang meliputi dataran tinggi, pegunungan, sumber daya dan 

potensi penduduk yang berpengaruh terhadap sosial kultural yang memiliki ciri 

khas khusus dalam penggunaan skala yang tepat. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 

Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa, menjelaskan 

bahwa potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan 

oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaaan maupun 

prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. 

                                                           
7 Iqbal Hasan. 2004. Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm: 71 



 

9 
 

Salah satu sumber data yang sangat penting untuk mengidentifikasi potensi 

desa adalah dokumen profil desa. semakin baik kualitas penyusunan profil desa, 

maka akan sangat membantu Pemerintah Desa dalam mengenali potensi desa 

dengan tepat. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengenali potensi desa adalah 

dengan pengamatan langsung terhadap keadaan desa dan menjaring informasi dari 

masyarakarat di desa. 

Pemetaan dalam penelitian ini adalah terkait pemetaan potensi desa. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa pemetaan potensi desa adalah kegiatan atau aktifitas 

untuk mengetahui dan menggmbarkan posisi serta penyebaran potensi dan 

permasalahan dalam suatu wilayah desa. pemetaan potensi dan permasalahan 

wilayah desa dimaksudkan untuk menggambarkan dan memudahkan dalam 

mengenali dan memahami potensi-potensi dan permasalahan yang ada dalam 

wilayah desa. hal tersebut agar dapat ditentukan penanganan yang tepat.  

1.5.2 Pendapatan Asli Desa 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

pendapatan asli desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari 

kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. 

pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, 

gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. PADes juga menjadi salah satu 

sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam 

pembangunan dan pengelolaan desa. maka dari itu, optimalisasi pendaatan asli desa 

dangatlah penting, apabila PADes dapat ditingkatkan maka desa tersebut juga akan 

mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut. 
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1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan variabel yang dirumuskan berdasarkan 

karakteristik-karakterisk variabel tersebut yang dapat diamati8. Adapun operasional 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahap pengumpulan data 

2. Penyajian data potensi desa 

3. Tindak lanjut pemetaan potensi desa 

4. Tertib Administrasi Pengelolaan Potensi Desa 

1.7 Metode Penelitian 

Pada penelitian ini mengguanakan metode kualitatif. Adapun uraian dari 

metode penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan studi lapangan. 

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pemetaan Potensi Desa 

untu Mendukung Pendapatan Asli Desa di Desa Kemantren. Jenis penelitian 

menggambarkan, mencatat, analisis, dan mengiterpretasikan keadaan yang saat itu 

terjadi. Selain itu, jenis penelitian ini juga merupakan prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggerakkan, melukiskan keadaan subyek dan obyek 

penelitian berdasarkan fakta yang tampak9.  

1.7.2 Subyek Penelitian 

Adapun subyek penelitian merupakan seseorang yang mempunyai 

informasi, keterangan dan penjelasan mengenai pembahasan yang akan penulis 

                                                           
8 Azwar, Saifuddin. 2003. Rebilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm: 74 
9 Nawawi, Hadari. 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajahmada University 

Press. Hlm: 63 
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teliti. Adapun yang menjadi subyek pada penelitian tentang pemetaan potensi desa 

untuk mendukung pendapatan asli desa ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Desa Kemantren 

2. Kepala Urusan Keuangan 

3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum 

4. Penanggung jawab Kepala Desa 

5. Pengurus Masjid Al-Abror 

6. Juru Kunci Maqbaroh Syekh Maulana Ishaq 

7. Pedagang Kios Wisata Religi 

8. Pengunjung Wisata Laut 

9. Pengunjung Wisata Religi 

1.7.3 Sumber Data 

1.7.3.a Data Primer 

 Kuncoro mengatakan data primer merupakan data yang diperoleh melalui 

observasi lapangan dengan metode pengumpulan dan original10. Pada penelitian 

yang dilakukan penulis, data primer diperoleh melaui observasi lapang dan 

wawancara langsung yang dilakukan penulis selama melaksanakan penelitian 

pemetaan potensi desa untuk mendukung pendapatan asli desa di Desa Kemantren. 

1.7.3.b Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung serta 

sebagai pelengkap saja. Sehingga pada penelitian ini, penulis memperoleh data 

meliputi data fisik dokumen sejarah dan situs peninggalan Syekh Maulana Ishaq, 

                                                           
10 Nafi’ah, Ulin, Penerapan Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri 

(SISKOTKLN) dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri, (Universitas 

Muhammadiyah Malang: Skripsi Sarjana, 2015), Hlm. 17 
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dokumen elektronik rekapan pengumpulan data potensi desa, dokumen elektronik 

rekapitulasi pendapatan asli desa dan media elektronik mengenai berita konflik 

perebutan lahan parkir di Desa Kematren 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan teknik pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan 

penulis sebagai berikut:  

1.7.4.a Observasi 

 Teknik pengumpulan data yang pertama adalah melalui observasi. 

Observasi merupakan kegiatan yang mengumpulkan data secara langsung di lokasi 

yang diteliti guna menyatukan data penelitian berdasarkan penginderaan dan 

pengamatan11. Observasi pada penelitian ini dilaksanakan penulis di Desa 

Kemantren. 

1.7.4.b Wawancara 

Wawancara menurut Esterbeg adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikomunikasikan makna 

dalam suatu topik tertentu12. Penulis menggunakan teknik wawancara tak 

berstruktur saat penelitian. Adapun narasumber yang telah penulis wawancara 

adalah sebagai berikut: 

a) Bapak Suaji, S.Pd selaku Kepala Desa Kemantren 

b) Ibu Siti Zulaikha, S.Pd.I Kepala Urusan Keuangan 

c) Bapak Ahmad Nur Hadi, SE selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum 

d) Bapak Muhit selaku Penanggung jawab Kepala Desa 

                                                           
11 Bungin, MB. 2010. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm: 115 
12 Prof. Dr. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 231 
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e) Bapak H. Munir, MA selaku Pengurus Masjid Al-Abror 

f) Bapak Murtadho selaku Juru Kunci Maqbaroh Syekh Maulana Ishaq 

g) Ibu Lia selaku Pedagang Kios Wisata Religi 

h) Ibu Isfi selaku Pengunjung Wisata Laut 

i) Ibu Tutik selaku Pengunjung Wisata Religi 

1.7.4.c Dokumentasi 

 Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah terkait dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

pemetaan potensi desa untuk mendukung pendapatan asli desa di Desa Kemantren. 

1.7.5 Lokasi Penelitian  

Berdasarkan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu pemetaan potensi desa 

untuk mendukung pendapatan asli desa, maka lokasi dalam penelitian ini dilakukan 

di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. 

1.7.6 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tekni analisis data kualitatif. 

Bogdan dan Biklen mengatakan, analisis data kualitatif dilakukan dengan cara 

mengorganisasi data, memilihnya menjadi satuan yang datap dianalisis, 

menemukan hal penting dan memutuskan bagian yang akan disampaikan kepada 

orang lain13. Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

                                                           
13 http://dosensosiologi.com/teknik-analisis-data-kuantitatif-kualitatif-lengkap//  diakses pada 

tanggal 05 Juni 2018 

http://dosensosiologi.com/teknik-analisis-data-kuantitatif-kualitatif-lengkap/
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1) Pengumpulan Data 

Proses analisis data yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data 

adalah bagian terpenting dari analisis data. Aktifitas pengambilan data 

berdasarkan penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Penulis akan menganalisa terlebih dahulu melalui data yang telah diperoleh saat 

penelitian, mulai dari observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang telah 

didapatkan saat ppenelitian tersebut kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke 

dalam pembahasan Pemetaan Potensi Desa untuk Mendukung Pendapatan Asli 

Desa. 

2) Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan serta perubahan 

data yang telah tercatat dalam selama penelitian berlangsung oleh penulis. 

Reduksi dilaksanakan mulai dari pengumpulan data dengan membuat 

ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, menganalisa dan lainnya 

sebagai yang bertujuan untuk menyisihkan data dan informasi yang relevan 

maupun tidak relevan terkait dengan penelitian Pemetaan Potensi Desa untuk 

Mendukung Pendapatan Asli Desa. 

3) Kesimpulan 

Teknik analisa data yang terakhir yang penulis akan lakukan adalah 

kesimpulan. Kesimpulan adalah aktifitas terakhir dari analisa data, berupa 

aktifitas interpretasi yang berarti menemukan makna data yang telah 

disajikan pada bab penyajian data dan analisa data. 

 


