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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan wilayah yang paling kecil dari bentuk pemerintahan yang

ada di Indonesia, dimana penduduknya mayoritas bekerja sebagai petani, dan

dipimpin oleh kepala desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia1. Desa merupakan sebutan yang lazim digunakan di daerah

Jawa dan Madura. Tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan

tuntutan mutlak dimanapun, kapanpun dan dalam sistem kenegaraan apapun

dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, setiap lapisan penyelenggaraan

pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah dan desa, selain hak atau

kewenangan selalu melekat kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

implementasi kewenangannya itu secara harus terukur, transparan dan akuntabel

menurut ketentuan perundang-undangan berlaku.

Dalam sejarahnya, pengaturan desa di Indonesia telah menetapkan beberapa

peraturan tentang desa diantaranya mulai dari Undang-undang Nomor 1 Tahun

1945 tentang Kedudukan Komite Nasional, Undang-undang Nomor 22 Tahun

1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957

tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah,  Undang-undang Nomor 18 Tahun

1 Lihat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1
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1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang 19 Tahun 1965

tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya

Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-undang Nomor

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir yang berlaku hingga saat ini

dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa2.

Dalam sejarah peraturan perundang-undangan mengenai desa, pada setiap

perjalanannya mengalami pasang surut.  Pada periode I  tahun 1945-1948 masih

belum terdapat undang-undang yang mengatur  pemerintah daerah secara khusus.

Aturan yang digunakan adalah aturan yang ditetapkan oleh PPKI dan juga

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional.

Undang-undang ini menjelaskan kekuasaan komite nasional daerah sebagai badan

legislatif yang dipimpin oleh seorang kepala daerah. Pada Undang-undang Nomor

1 Tahun 1945 ini dipandang kurang memuaskan dikarenakan isinya yang sangat

sederhana. Banyak hal yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga

diperlukan undang-undang baru yang sesuai dengan Undang-undang dasar 1945

pasal 18, maka dari itu pada tanggal 10 Juli 1945 melalui persetujuan Badan

Pekerja Komite Nasional Pusat, dicetuskan UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang

Pemerintah daerah. Dalam UU No.22 Tahun 1948 pada pasal 1  menegaskan

bahwasanya suatu daerah memiliki otonomi daerah yang mana daerah tersebut

dapat mengurus serta mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah

2 Lihat dari Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
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berdasarkan undang-undang ini terbagi dalam dua jenis yakni daerah otonom dan

daerah istimewa. Daerah istimewa yaitu daerah berhak mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri sesuai dengan asal-usul daerah tersebut sebelum

terbentuknya Republik Indonesia.

Pada masa periode RIS (Republik Indonesia Serikat) telah ditetapkan

regulasi  mengenai desentralisasi yang tertuang dalam Undang-undang NIT

Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur yang

diberlakukan pada 15 Juni 1950 yang ditetapkan oleh Pemerintah NIT (Negara

Republik Indonesia Timur). Undang-undang Nomor 44 Tahun 1950 banyak

mengambil alih ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun

1948 dengan beberapa perubahan. Dalam UU No. 44 Tahun 1950, Negara

Republik Indonesia Timur terbagi  dalam tiga tingkatan daerah otonom yaitu

daerah, daerah bagian, dan daerah anak bagian. Pada masa ini diberlakukan dua

macam undang-undang yang mengatur tentang daerah-daerah. Ketika

ditetapkannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada saat itu tidak

menetapkan undang-undang tentang Pemerintah Daerah, dikarenakan wilayah

yang termasuk dalam RIS tidak terbagi dalam daerah-daerah otonom, tetapi

terbagi dalam wilayah bersama beberapa negara bagian serta satuan kenegaraan

yang independen. Terjadinya perubahan dalam negeri RIS mengenai perubahan

negara RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17

Agustus 1950, sejak itu hanya berlaku satu UUD yaitu UUD RI 1950. Menurut

UUDS 1950 bentuk negara RI adalah  negara kesatuan (pasal 1 ayat 1) dengan

sistem desentralisasi (pasal 131). Untuk melaksanakan pasal 131 UUDS RI ini,

Pemerintah Republik Indonesia  mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1957 yaitu



4

Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah pada tanggal 17

Januari 1957. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini maka dihapuslah

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-undang NIT Nomor 44

Tahun 1950.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 mengatur mengenai jumlah tingkatan

daerah, yang mana terdiri dari tiga tingkatan, mengatur kedudukan kepala daerah,

serta mengatur terkait pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Terdapat dua jenis daerah otonom yakni otonom biasa dan daerah swapraja.

Dalam pembentukan daerah tingkat III berdasarkan Undang-undang Nomor 1

Tahun 1957, haruslah dilakukan dengan hati-hati, dikarenakan daerah tersebut

termasuk daerah dasar dari susunan negara yang pertama, sehingga

penyelenggaraannya harus dilakukan secara tepat dikarenakan daerah tersebut

memiliki hubungan dengan masyarakat hukum di Indonesia yang memiliki

beragam corak atau budaya. Di dalam pembentukan daerah tingkat III telah

disebutkan bahwasanya kesatuan masyarakat hukum yang tidak berdasarkan

dengan kesatuan masyarakat terdiri dari nagari, desa, dan lain-lain tidak akan

dibentuk.

Pada tanggal 1 September 1965 Presiden Republik Indonesia telah

mengesahkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Daerah dan Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai

Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terbentuknya Daerah Tingkat III

Diseluruh Wilayah RI. Pembuatan undang-undang tersebut atas dasar beberapa

pertimbangan yaitu berhubungan dengan perkembangan ketetanegaraan dalam

rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 maka ketentuan-ketentuan
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perundang-undangan tentang pokok-pokok pemerintahan daerah perlu diperbarui

sesuai dengan garis-garis besar haluan negara tahun 1960 dan pedoman-pedoman

pelaksanaannya, sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara No. II/MPRS/1960 haruslah berbentuk satu undang-undang tentang

pokok-pokok pemerintahan daerah sesuai dengan kegotong-royongan demokrasi

terpimpin dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup

segala pokok-pokok yang progresif.

Pada periode 1974-1999 berlaku Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Menurut UU ini secara umum

Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonom sebagai pelaksanaan asas

desentralisasi dan wilayah administratif sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi.

Pada tanggal 1 Desember 1979  dibentuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979

tentang Pemerintahan Desa (Undang-undang Pemerintahan Desa selanjutnya

disingkat UUPD). UUPD  ini menggantikan Undang-undang Nomor 19 Tahun

1965 yang sudah dianggap sudah tidak sesuai  dengan  perkembangan keadaan

Indonesia. Berdasarkan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia kedudukan

pemerintahan desa disamakan dengan tetap mengindahkan keragaman kondisi

desa serta ketentuan adat-istiadat yang berlaku agar pemerintahan desa kuat dan

bisa tumbuh ke arah kemajuan yang dinamis. Undang-undang Nomor 5 Tahun

1979 ini mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa

dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya demokrasi pancasila secara

nyata dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut

lembaga masyarakat.
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Seiringan dengan sebelum berjalannya UU No.22 Tahun 1999

desentralisasi desa masih belum terbentuk. Maka dari itu dibentuklah UU  Nomor

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini desa

tidak lagi ditempatkan sebagai bentuk pemerintahan terendah dibawah camat,

melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul desa.

Desa berhak membuat regulasi desa sendiri untuk mengelola barang-barang

publik dan kehidupan desa, sejauh belum diatur oleh kabupaten. Dengan adanya

desentralisasi melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah

membangkitkan identitas lokal yang ada di wilayah tersebut. Identitas politik pada

masa orde baru telah dirusak melalui penyamaan desa ala jawa. Meskipun

menciptakan lompatan yang luar bisa, tetapi Undang-undang Nomor 22 Tahun

1999 tetap memiliki sejumlah keterbatasan, terutama kalau dilihat dari sisi desain

desentralisasi. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 masih belum diatur secara

jelas posisi desa antara hubungan dengan pemerintah diatasnya yaitu pemerintah

kabupaten/kota. Undang-undang ini mengatur mengenai kewenangan desa yang

meliputi : a) kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; b)

kewenangan peraturan perundang-undangan yang berlaku masih belum

dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta pemerintah pusat; dan c) tugas

pembantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan

pemerintah kabupaten/kota. Pada tanggal 15 Oktober 2004 diresmikannya UU

No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, diresmikannya

undang-undang tersebut dikarenakan keterbatasan peraturan yang ada pada

Undang-undnag Nomor 22 Tahun 1999. Diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004
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dan PP Nomor 72 Tahun 20051 tetap saja menimbulkan persoalan dari segi

regulasi serta substansi. Terdapat kelemahan pada sisi regulasi dan substansi,

seperti masih belum adanya aturan yang spesifik mengenai kedudukan desa, tidak

secara spesifik memberikan perhatian kepada kewenangan desa, tetapi lebih

memberikan titik tekan pada pembagian urusan pemerintahan saja. Oleh sebab itu,

maka dibentuklah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Dibentuknya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

merupakan bukti bahwa kepedulian pemerintah terhadap eksistensi desa yang

memiliki berbagai keragamannya baik sebelum dan setelah Negara Kesatuan

Republik Indonesia terbentuk agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang

pada akhirnya akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Tata kelola desa

berubah secara drastis setelah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diterbitkan

yang mana menempatkan desa sebagai daerah otonom.

Adanya undang-undang tentang desa tersebut memperlihatkan bahwa

kemauan pemerintah untuk menjadikan desa sebagai dasar pembangunan. Hal ini

sejalan dengan visi dan misi undang-undang tersebut, dimana negara melindungi

dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri, dan demokratis sehingga

tercipta landasan yang kuat dalam menyelenggarakan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil

makmur dan sejahtera.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, warga juga diharapkan untuk

memiliki kesadaran akan hak dan dan kewajibannya, memiliki solidaritas terhadap

sesama, bersedia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan urusan publik,

memiliki kemampuan untuk berurusan dengan pemerintahan. Pemerintahan desa
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bisa dikatakan baik apabila proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan-

kebijakan berdasarkan atas partisipasi masyarakat, bertanggung jawab kepada

masyarakat, pelaksanaan kebijakannya dikontrol, transparansi dan didasarkan

dengan aturan yang jelas.

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang tepat sasaran dan sesuai

dengan kebutuhan maka sangatlah diperlukan partisipasi masyarakat disetiap

desa. Partisipasi masyarakat adalah sebagai salah satu faktor penentu suatu

keberhasilan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang ada di desa agar

dampak positif dari pembangunan dan pemberdayaan tersebut dapat

berkelanjutan. Dalam partisipasi, masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam

pembuatan keputusan disetiap program pembangunan saja, namun masyarakat

juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di

masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan

gagal, karena dengan adanya partisipasi masyarakat ini memiliki tujuan untuk

menambah semangat keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam suatu pembangunan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan berbagai

macam peran masyarakat desa dalam penyelenggaraan desa, baik dalam bidang

pemerintahan, pembangunan, dan bidang lainnya. Dalam pembentukan desa

misalnya, prakarsa masyarakat merupakan satu hal yang harus dipertimbangkan

dalam pembentukan desa. Masyarakat desa diberikan hak untuk mendapatkan

informasi sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan desa dan aspek-aspek lain

didalamnya.
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Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan acuan

dalam mencari perubahan birokrasi pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan

tuntutan reformasi. Desa merupakan satuan terendah yang berada dibawah

pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi

negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran

yang signifikan dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa

memegang peran yang sangat penting demi terciptanya good governance (tata

kelola pemerintahan yang baik) di desa. Untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik di desa dibutuhkan suatu aturan dalam penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di desa.  Oleh sebab itu, pemerintahan membuat aturan

kerja. Keberhasilan aturan kerja pemerintahan tidak terlepas dari faktor tata kelola

pemerintahan yang baik dan benar.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik harus mengacu

pada prinsip-prinsip good governance meliputi: partisipasi, rule of law (penegak

hukum), transparansi, daya tanggap, konsensus, persamaan hak, efektivitas dan

efesiensi, akuntabilitas, Strategic Vision3. Dalam Undang-undang tentang Desa

Nomor 6 Tahun 2014 sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Undang-

undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan

desa harus memiliki asas kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan

pemerintahan, tertib dalam kepentingan umum, memiliki sifat terbuka,

proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan

lokal, keberagaman, dan partisipatif.

3 Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Jakarta, Prenada Media,
2000, hal. 182
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Pada pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung

oleh masyarakat yang masa jabatannya dihitung sejak dilantiknya kepala desa

tersebut selama enam tahun dan bisa dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan

berikutnya.

Semenjak Kepala Desa Majangan yang baru periode 2015-2021 terpilih

terdapat beberapa wacana yang berkembang di desa tersebut adalah masalah tata

kelola penyelenggaraan pemerintahan. Seperti, adanya korupsi terhadap bantuan-

bantuan bagi warga desa, belum transparannya penggunaan anggaran desa dan

pengelolaan fisik, program pembangunan yang tidak tepat sasaran dan tidak

bertahan lama seperti : perbaikan jalan, dan pembangunan desa lainnya, perangkat

desa beserta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak berfungsi dengan

efektif sesuai dengan tugasnya. Tingkat perekonomian masyarakat di Desa

Majangan masih dibilang rendah yang mana sebagian besar masyarakatnya

bekerja sebagai petani. Apabila jika dilihat dari visi pemerintah desa Majangan

bahwasanya ingin menjadikan Desa Majangan maju dengan pertaniannya. Namun

dalam faktanya tidak terdapat peningkatan dalam hasil panen masyarakatnya.

Desa Majangan yang memiliki luas 231,93 hektar dengan jumlah penduduk yang

sedikit yakni 1738 jiwa dengan 380 KK, seharusnya mampu memiliki komoditas

hasil panen yang tinggi apabila pemerintah desa Majangan mengembangkan

sektor pertanian masyarakatnya menjadi lebih baik lagi sehingga tercapailah visi

dari pemerintah desa Majangan serta mampu meningkatkan perekonomian

masyarakat.

Tidak hanya masalah tersebut, adapula beberapa program pengembangan

kemampuan masyarakat desa yang juga masih belum dilakukan secara baik
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seperti peningkatan skill masyarakat dalam menjahit melalui pelatihan serta

menyediakan mesin jahit dan obras. Tetapi program tersebut saat ini berhenti

tidak dikembangkan oleh pemerintah desa Majangan yang mana hal tersebut

nantinya akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa Majangan,

Dengan demikian, hal tersebut sudah menandakan bahwa dari segi tata

kelola penyelenggaraan pemerintahan di Desa Majangan masih belum baik dan

jauh dari kata good and clean governance. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk

meneliti fenomena tersebut.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dapat

dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa

berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang  dilakukan oleh Kepala Desa

Majangan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang ?

2. Bagaimana dampak dari implementasi tata kelola penyelenggaraan

pemerintahan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang

dilakukan oleh Kepala Desa Majangan Kecamatan Jrengik Kabupaten

Sampang ?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi tata kelola penyelenggaraan

pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 yang dilakukan

oleh Kepala Desa Majangan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
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2. Untuk mengetahui dampak dari implementasi tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan desa berdaasarkan UU No. 6 Tahun 2014

yang dilakukan oleh Kepala Desa Majangan Kecamatan Jrengik

Kabupaten Sampang.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan

pengetahuan serta pemikiran terhadap perkembangan ilmu

pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan terutama ditingkat

desa.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti

selanjutnya dalam penelitiannya yang berkaitan dengan tata kelola

pemerintahan terutama ditingkat desa.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi perbaikan

terhadap kinerja institusi yang terkait dalam menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance).

1.4 Definisi Konseptual

1. Tata Kelola

Secara etimologi tata kelola berasal dari kata “tata” yang artinya aturan,

dan “kelola” yang berarti menyelenggarakan. Jadi, tata kelola merupakan

aturan dalam menyelanggarakan suatu kegiatan.

2. Pemerintahan
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Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang

sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Perintah memiliki arti

meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan pemerintah

berarti badan yang tertinggi  atau organisasi negara yang mana secara

bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk mengurus suatu negara

dengan menggunakan kekuasaannya. Pemerintahan yaitu berarti

perbuatan, atau cara.

Menurut beberapa para ahli pemerintahan dapat diartikan sebagai

berikut :

1. Menurut C.F. Strong (1960), pemerintahan dalam arti luas

mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan

keamanan negara.

2. Menurut W.S. Sayre (1960), pemerintah dalam definisi

terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang

memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

3. Menurut kitab suci Al-qur’an, pemerintahan adalah segolongan

umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada

kebenaran, melarang dari hal yang buruk, itulah orang yang

beruntung.

Jadi kesimpulan dari definisi diatas, pemerintahan merupakan

semua lembaga atau badan negara yang memiliki wewenang

menjalankan aktivitas negara untuk mencapai tujuan negara.

3. Desa
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Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

1.5 Definisi Operasional

Dalam memberikan kemudahan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian

maka diperlukannya suatu definisi operasional dalam menjelaskan indikator-

indikator yang ditetapkan. Definsi Operasioal ialah komponen yang memliki

fungsi untuk memberitahu terkait cara dalam menilai suatu variabel. Dalam

penilaian suatu variabel mampu ditinjau dengan menggunakan indikator atau

parameter yang ada.

Berikut indikator dari penelitian ini yaitu :

1. Implementasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa

berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang  dilakukan oleh Kepala Desa

Majangan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang :

a. Penyesuaian struktur atau kelembagaan pemerintah desa

b. Penataan tugas pokok dan fungsi

c. Pembentukan forum musyawarah desa

d. Pengelolaan dana desa

e. Kinerja aparatur desa
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2. Dampak dari implementasi tata kelola penyelenggaraan penyelenggaraan

pemerintahan berdasarkan UU No.  6 Tahun 2014 yang dilakukan oleh

Kepala Desa Majangan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang  :

a. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedekatan penelitian

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam jenis penelitian

deskriptif ini memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat

terkait fakta yang terdapat pada objek sebuah penelitian dan gambaran

mengenai fenomena yang menjadi problematika atau kendala yang

terjadi di lapangan sesuai dengan topik dalam penelitian. Penelitian ini

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan situasi-situasi

tertentu mengenai hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-

pengaruh dari suatu fenomena.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat harus didukung dengan sumber

informasi dan data yang valid. Menurut Sugiyono tedapat dua sumber

data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu4 :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi

penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan

4 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, CV. Alfabeta, 2008, hal 225
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dengan masalah dalam penelitian, dan juga melalui observasi atau

pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian serta data

(catatan) hasil observasi. Teknik wawancara yang digunakan dalam

penelitian ini agar dapat mempermudah penulis dalam mencari

informasi yang terkait dengan judul penelitian tersebut maka penulis

menggunakan teknik wawancara secara mendalam dengan tatap

muka secara intens, dan memperoleh informasi dengan tanya jawab

sesuai dengan pedoman wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu suatu data yang didapatkan berdasarkan acuan

yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik berupa arsip atau

dokumen, rekaman suara, foto beserta data-data yang real dari media

sosial atau inetrnet yang berhubungan dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif

adalah teknik yang memungkinkan diperolehnya data detail dengan

waktu yang relative lama5. Adapun teknik pengumpulan data yang

digunakan yaitu :

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara menggunakan pencatatan yang

sistematik mengenai masalah yang terlihat dalam objek penelitian.

Dilakukannya observasi bertujuan untuk mengetahui implementasi

tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan UU No.

5 Maryadi, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi FKIP, Surakarta, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2010, Hal.14
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6 Tahun 2014 dan dampak dari implementasi tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun

2014 yang dilakukan Kepala Desa Majangan Kecamatan Jrengik

Kabupaten Sampang.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Dalam

melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrumen

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan

secara rinci khususnya yang berkaitan dengan implementasi tata

kelola penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan UU Nomor 6

Tahun 2014 dan dampak dari implementasi tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan UU Nomor 6

Tahun 2014 yang dilakukan Kepala Desa Majangan Kecamatan

Jrengik Kabupaten Sampang.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan terhadap

tokoh kunci yang mengetahui secara rinci masalah dengan cara

berdialog dengan berhadapan langsung. Seorang  pewawancara

menggunakan panduan wawancara yang telah ditentukan sebelumnya

untuk mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam panduan

wawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi kualitatif

yang mendalam mengenai persepsi dan pengalaman masyarakat

terhadap topik yang ditentukan.

c. Dokumentasi
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Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa

dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data

yang sudah jadi, peneliti hanya memanfaatkan data tersebut. Adapun

dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara melakukan

pencarian arsip atau dokumen, artikel dari kepala desa atau instansi

terkait.  Dokumen tersebut bisa berupa soft file/ hard file.

4. Subyek Penelitian

Penentuan subyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan

judgemen sampling yang merupakan pemilihan siapa subyek yang ada

dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang  dibutuhkan.

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti bersikap hati-

hati agar informan tersebut mampu mendapatkan informasi yang valid

dan lengkap. Subyek dalam penelitian memiliki peran penting karena

melalui subyek penelitian peneliti mampu memperoleh data yang

diperlukan. Adapun subyek penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Majangan yaitu kepala desa, serta perangkat desa,

keduanya memiliki peran penting dalam kawasannya dan juga

sebagai penghubung untuk menyampaikan program apa saja yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

2. Badan Permusyawaratan Desa, karena memiliki peran sebagai

penghubung aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya

penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Masyarakat, yang dimaksudkan masyarakat itu sendiri yaitu

masyarakat yang merasakan dampak dari implementasi tata kelola
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penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Kepala

Desa Majangan selama masa jabatannya.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya suatu penelitian yang

memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dan data-data yang

dibutuhkan dalam menunjang penelitian tersebut. Adanya lokasi

dalam suatu penelitian sangatlah penting supaya dapat mengutarakan

fakta di lapangan. Dalam penelitian penulis dilaksanakan di Desa

Majangan, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang.

6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deksriptif

kualitatif, oleh karena itu digunakan analisis data menurut Miles &

Huberman. Mereka mengemukakan bahwa analisis data kualitatif

terdapat empat komponen diantaranya6:

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagian dari analisis adalah suatu

data. Teknik pengumpulan data dalam yang digunakan disini melalui

proses tanya jawab serta dokumentasi. Yang dimaksud dari teknik

pengumpulan data ini yaitu dengan mencari serta mengumpulkan data

di lapangan  berdasarkan dengan judul penelitian.

2. Teknik Reduksi Data

Teknik reduksi data yang dimaksudkan disini merupakan proses

pemilihan atau penyederhanaan serta perubahan data yang kasar

6 Miles and Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992,
Hlm. 16
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muncul dari catatan yang tertulis di lapangan. Teknik reduksi data

dilaksanakan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat

ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus,

menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan

data/informasi yang tidak relevan dengan mencari fokus atau pokok

permasalahan terhadap implementasi tata kelola penyelenggaraan

pemerintahan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan

dampak dari implementasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan

desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dilakukan Kepala

Desa Majangan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, dari hal

tersebut nantinya akan didapat hasil penelitian yang lebih valid.

3. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah

mendisplaikan data. Dalam penelitian kulitatif, penyajian data bisa

dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaikan data, maka

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami

tersebut. Hal ini dimaksud untuk memperkuat hasil reduksi data

untuk dioalah lebih lanjut, sehingga pada akhirnya akan

menghasilkan suatu kesimpulan terhadap implementasi tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun

2014 dan dampak dari implementasi tata kelola penyelenggaraan
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pemerintahan desa berdaasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang

dilakukan Kepala Desa Majangan.

4. Pengambilan Kesimpulan

Adanya pengambilan kesimpulan diharapkan mampu mendapatkan

sesuatu yang tidak pernah ada serta dapat berwujud gambaran dari

objek yang belum jelas sebelumnya sehingga setelah dilakukannya

penelitian dapat menjadi jelas. Kesimpulan disini hanya bersifat

praduga atau hipotesa, apabila didukung dengan adanya data yang lain

akan mampu menjadi sebuah teori.


