
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada kantor Desa Benlutu  Kecamatan 

Batuputih Kabupaten Timor Tengah Selatan. Adapun waktu penelitian adalah 

8 bulan terhitung sejak bulan Maret sampai November  2017. 

1.2 Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data Primer 

Menurut Sanusi Anwar (2011: 104), data primer adalah data yang 

pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian 

ini, data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara secara 

langsung kepada pihak-pihak yang terkait di Desa Benlutu seperti 

kepala Desa Benlutu, Kepala seksi Pembangunan Desa Benlutu, 

Kepala seksi Keuangan Desa Benlutu, Kepala seksi Urusan 

Kepemerintahan Desa Benlutu dan salah satu anggota BPD Desa 

Benlutu, terkait dengan sumber penerimaan atau sumber keuangan 

yang diperuntukan kearah pembangunan Desa Benlutu. 

b. Data Sekunder 

Menurut Indrantoro dan Supomo (1999) dalam Dwi Febri dan Taufik 

Kurohman (2013 : 483), data sekunder merupakan data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau 



diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam Penelitian ini, juga 

menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang berupa data-

data mengenai profil Desa Benlutu, beberapa dokumen terkait dengan 

perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Benlutu (APBDes, 

LAM, dan Rincian ADD selama 3 tahun terakhir). Data-data ini dan 

data keuangan lain Desa Benlutu yang diperoleh bersumber dari 

Bendahara Desa Benlutu yang sangat berperan penting dalam 

mengatur dan mengurus keuangan desa baik itu penerimaan desa 

maupun pengeluarannya 

2. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: 

a. Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian, 

informasi-informasi yang diperoleh dan bukan berbentuk angka-angka 

yang terkait dengan penelitian seperti keterangan tentang pengelolaan 

dana desa berkaitan dengan belanja sarana dan prasarana. 

b. Data kuantitatif yaitu data yang berwujud angka-angka yang 

berhubungan dengan laporan keuangan pemerintah Desa Benlutu pada 

kantor Desa Benlutu Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

 

 

 

 

 



1.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan dua 

teknik, yaitu: 

a) wawancara 

Menurut Anwar Sanusi (2011 : 105), wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada 

subjek penelitian. Pada saat mengajukan penelitian, peneliti dapat 

berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak 

mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat 

telepon dengan pokok batasan penelitian yakni analisis pengelolaan 

sumber penerimaan Desa Benlutu dalam meningkatkan sarana dan 

prasarana di wilayah pembangunan Desa Benlutu. 

b) Dokumentasi 

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder 

dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan (Anwar Sanusi, 

2011 : 114). Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan 

menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan 

pengelolaan keuangan desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa (RPJMDesa) dan dokumen keuangan lainnya yang perlu dianalisis 

berupa APBDes, LAM, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDes. 

 

 



c) Observasi 

Teknik yang digunakan peneliti dalam rangka memperoleh data dengan 

meninjau langsung lokasi yang menjadi objek penelitian. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

1 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2 Penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa 

yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. 

3 Sarana dan prasarana 

a. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk 

mencapai makna dan tujuan 

b. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses. 

4 Pembangunan Desa adalah segala aktivitas membangun desa khusunya 

pada bidang pembangunan infrastruktur/sarana dan prasarana desa demi 

terciptanya desa yang maju dan berkembang. 

  

 



3.5   Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif di mana bertujuan mendeskripsikan kejadian atau fakta, keadaan, 

fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung 

dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan tujuan 

menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dan 

diinterprestasikan. Teknik analisis ini menafsirkan dan menuturkan data yang 

bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, hubungan antar variable, 

perbedaan antar fakta, dan pengaruh terhadap suatu kondisi. Analisis ini 

dilakukan berdasarkan pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris, 

berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi 

kemudian disusun dan ditarik kesimpulan. Analisis deskriptif kualitatif dalam 

penelitian ini dengan langkah-langkah yaitu: 

1) mengumpulkan data tentang seluruh penerimaan Desa Benlutu dan belanja 

dalam bidang pembangunan sarana prasarana Desa Benlutu 

2) mengidentifikasi masalah atau fenomena yang terjadi pada sumber 

penerimaan desa dan sarana prasarana Desa Benlutu 

3) menganalisis pengelolaan penerimaan desa melalui tahap perencanaan 

administrasi dan pelaksanaan pembangunan Desa Benlutu 

4) menarik kesimpulan. 

 


