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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Desa Gunung Baru Kecamatan Kota 

Komba Kabupaten Manggarai Timur. Penelitian ini dilakukan  selama lima  bulan 

terhitung dari bulan Maret –  November 2019 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

a) Data menurut sumber 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui 

hasil wawancara berupa data-data dalam bentuk penjelasan dan informasi. 

Misalnya: wawancara dengan Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa  

dan Kabid pembangunan dalam proses penyusunan perencanaan dan 

penganggaran Keuangan Desa Pada Desa Gunung Baru Kecamatan Kota 

Komba  Kabupaten Manggarai Timur. 

2. Data sekunder adalah data yang bersumber pada catatan-catatan Kantor Dasa 

Gunung Baru Kecamatan Kota Komba  Kabupaten Manggarai Timur yang 

memberikan informasi kepada penulis dalam melakukan penelitian ini, yang 

meliputi data umum pada Kantor Desa Gunung Baru  dan Data Tentang  

Keuangan Desa pada Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba Kabupaten 

Manggarai Timur. 
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b) Data Menurut Sifat 

a. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan 

informasi mengenai pencatatan Dana Desa pada Desa Gunung Baru 

Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran  

2017/2018 

b. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka angka berupa 

Data Dana Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai 

Timur Tahun Anggaran  2017/2018 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara 

sistematis dan terorganisasi yang dilakukan olehpeneliti sebagai pewawancara 

(interviewer) Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, 

pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan 

melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang 

kompeten dalam pengelolaan dana desa. Informan yang diwawancara adalah 

diantaranya Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara, dan Kabid Pembangunan. 

2. Dokumentasi 

Yaitu aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan 

bukti yang akurat berdasarkan pencatatan sebagai sumber informasi.  
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3.4 Definisi Operasional 

Beberapa definisi operasional dan variabel penelitian untuk memahami 

pengelolaan dana desa pada Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba Kabupaten 

Manggarai Timur, sebagai berikut:. 

1. Pengelolaan Dana  Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat yang 

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yanng 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 

2. Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan  pertanggungjawaban keuangan 

desa.  

a. Perencanaan 

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan 

kegiatan pembangunan dan juga sebagai langkah awal dalam proses 

manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka 

segala sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan 

organisasi.  

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan dalam pcngelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau 

eksekusi dari Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Termasuk 

dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta 

proses pembayaran. 
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c. Penatausahaan 

Penatausahan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis 

dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu 

sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.  

d. Pelaporan 

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal 

yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu 

periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atau tugas 

dan wewenang yang diberikan.  

e. Pertanggungjawaban 

adalah  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari 

pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa 

kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. 

3.5 Metode Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu 

kegiatan mengumpulkan data kemudian untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan 

analisis yang sifatnya kualitatif.  

Penelitian ini menggunakan metode analisa data deskriptif, metode analisa 

data deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau 

keadaan subyek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) 

kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang 

berlangsung pada saat ini dan selanjutnya. Dalam penelitian ini menganalisis 

Pengelolaan Dana Desa pada Desa Gunung Baru, Kecamatan Kota Komba 



30 

 

Kabupaten Manggarai Timur Sudah Sesuai atau belum dengan Permendagri Nomor 

113 Tahun 2014, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


