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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kantor Walikota Kupang pada Badan 

Keuangan Daerah Kota Kupang, Jl. S. K. Lerik, Kecamatan Kelapa Lima, 

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Waktu pelaksanaan penelitian ini 

berlangsung selama 6 (enam) bulan, yaitu bulan Juli-Desember 2018. 

3.2 Jenis Data 

3.2.1 Jenis Data Menurut Sumber 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat 

penelitian terkait laporan rekapitulasi pengeluaran belanja bantuan 

sosial perinci obyek. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen lain, seperti 

sejarah berdirinya, struktur organisasi beserta uraian tugasnya dalam 

lingkup Pemerintah Kota Kupang. 

3.2.2 Jenis Data Menurut Sifat 

a. Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka berupa data 

mengenai laporan anggaran dan realisasi belanja daerah khususnya 

belanja bantuan sosial tahun anggaran 2014-2016. 

b. Data Kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk uraian-

uraian yang berkaitan dengan penelitian ini serta data yang diperoleh 

dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

teknik dokumentasi dan teknik wawancara. 

1. Teknik Dokumentasi 

Teknik Dokumentasi, yaitu penulis melakukan pengumpulan data yang 

dianggap relevan dengan masalah penelitian. Adapaun dokumen yang 

terkait dengan masalah ini adalah : data jumlah anggaran dan realisasi 

belanja bantuan sosial tahun anggaran 2014-2016 pada Badan Keuangan 

Daerah Kota Kupang. 

2. Teknik Wawancara/Interview 

Teknik wawancara/interview adalah suatu cara pengumpulan data dimana 

peneliti berdialog langsung dengan informan untuk memperoleh informasi 

lebih lanjut terkait anggaran dan realisasi belanja daerah khususnya 

belanja bantuan sosial dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala 

Bidang Anggaran serta para pegawai bidang anggaran pada Badan 

Keuangan Daerah Kota Kupang. 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh 

Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

2. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah 

yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan 
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yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah 

daerah. 

3. Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan 

oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari 

kemungkinan terjadinya resiko sosial, meliputi rehabilitas sosial, 

perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, 

bertujuan untuk menggambarkan fenomena tertentu secara obyektif dilokasi 

penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengolah data dengan menggunakan 

analisis deskriptif dengan tahap :  

1. Mengidentifikasi data-data terkait dengan Belanja Bantuan Sosial yaitu 

anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2014-2016. 

2. Menyimpulkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Badan 

Keuangan Daerah Kota Kupang. 

 

 


