BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara , Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini berlangsung
selama 6 bulan dimulai dari bulan Juli sampai dengan Desember 2018.
3.2 Jenis dan Sumber Data
3.2.1 Jenis data menurut sumber
Menurut jenis data dibedakan atas :
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh
peneiliti pada lokasi penelitian melalui

wawancara langsung

dengan pegawai dibidang keuangan pemerintah daerah Kabupaten
Timor Tengah Utara

mengenai pengelolaan belanja bantuan

sosial.
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi
penelitian

berupa

dokumenseperti

laporan

rekapitulasi

pengeluaran belanja bantuan sosial Kabupaten Timor Tengah
Utara.
3.2.2 Jenis data menurut sifat
Menurut sumber data dibedakan atas :
a. Data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk
pernyataan, uraian dan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan
penelitian ini berupa pernyataan dan hasil wawancara dengan
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Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Timor
Tengah Utara.
b. Data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentukangkaangka yang berkaitan dengan penelitian diantara berupa laporan
anggaran dan realisasi belanja daerah secara khususnya belanja
bantuan sosial tahun anggaran 2015-2017 pada Kabupaten Timor
Tengah Utara.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan :
a. Teknik dokumentasi
Teknik dokumentasi yaitu penulis melakukan pengumpulan data terkait
dengan dokumen anggaran dan realisasi belanja daerah yang berkaitan
dengan belanja bantuan sosial.
b. Teknik Wawancara
Teknik wawancara yaitu penulis mengadakan tanya jawab secara
langsung dengan pegawai di bidang keuangan untuk memperoleh
informasi lebih lanjut terkait dengan anggaran dan realisasi belanja daerah
khusunya belanja bantuan sosial dengan Bendahara Pengeluaran Belanja
Bantuan sosial.
3.4 Definsi Operasional Variabel
a. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau
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masayarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan unutk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
b. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh
target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen,
yang mana target tersebut sudah di tentukan terlebih dahulu.
c. Pengelolaanmerupakan suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang
dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja
dalam mencapai tujuan tertentu.
3.5 Teknik Analisis Data
Dalam melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh, penulis
menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Teknik analisis ini untuk
menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, dengan langkah-langkah
sebagai berikut :
1. Melakukan wawancara untuk mengetahui pengelolaan belanja bantuan
sosial yang dimulai dari aspek perencaaan, pelaksanaan, pengawasan,
pelaporan, serta pertanggungjawaban;
2. Mengidentifikasi data yang diperoleh dari program belanja bantuan sosial
3. Menganalisis data yang diperoleh dengan cara menguraikan dampak dari
tidak terealisainya anggaran belanja bantuan sosial;
4. Mengambil kesimpulan berdasarkan data wawancara dan dokumentasi
yang ada.
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