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BAB III 

METODE PENELITAN 

 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Maluriwu, Kecamatan Palue 

Kabupaten Sikka dengan jangka waktu penelitian 6 bulan, terhitung dari bulan 

Juli sampai bulan Desember 2019.  

 

3.2. Jenis Data 

3.2.1. Menurut Sumber 

1. Data Primer 

Data primer menurut Sanusi (2014:104) adalah data yang pertama 

kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol 

tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara 

saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa 

dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan 

ketersediaan data di lapangan. Di dalam penelitian ini data primer diproleh 

melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam 

pengelolaan Dana Desa di Desa Maluriwu Kecamatan Palue Kabupaten 

Sikka. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sanusi (2014:104), data sekunder adalah data yang sudah 

tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan 

data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini 
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diperoleh dari dokumen–dokumen Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten 

Sikka dan dokumen–dokumen di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka. 

 

3.2.2. Menurut Sifat 

1. Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, 

uraian dan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan penelitian. Data 

kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejarah berdirinya 

desa, visi dan misi, struktur organisai serta uraian tugas pokok dan 

fungsi. 

2. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh berupa angka-angka yaitu 

mengenai penyaluran Dana Desa pada Desa Maluriwu Kabupaten 

Sikka. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab 

secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan (dalam hal ini 

adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, PPKD 

(Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa), TPK (Tim Pengelolaan 

Kegiatan) Desa, kepala dusun, ketua RT 1, ketua RT 2, ketua RT 3 dan 

ketua RT 4; guna memperoleh data yang relevan dengan keterangan yang 

menunjang analisis dalam penelitian. 
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2. Kuesioner  

Menurut Sugiyono(2017:199), kuesioner yaitu teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memebrikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis keoada responden untuk dijawabnya. Pada penelitian 

ini, peneliti membuat angket(kuesioner) yang berisikan  seperangkat 

pertanyaan sesuai dengan penelitian sekaligus alternative jawaban.   

 

3. Dokumentasi 

Untuk melengkapi data dari hasil pengamatan, maka peneliti juga 

akan mengumpulkan sejumlah data dan informasi melalui pencatatan 

bukti-bukti yang sudah didokumentasikan, yang relevan dengan 

permasalahan penelitian. 

3.4. Definisi Operasional Variabel 

1. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban 

atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan 

suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang 

berwenang meminta pertanggungjawaban. 

2. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan 

dan   tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam 

pelaksanaan dan pencapaian tujuan. 

3. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan igunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, 
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pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat.  

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif Kualitatif. Untuk menjawab rumusan masalah tentang 

“Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan 

Dana pada Desa Maluriwu Kecamatan Palu’e Kabupaten Sikka)” dengan 

batasan penelitian pengelolaan dana desa hanya pada tahap Perencanaan, 

Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban maka, peneliti akan melakukan 

langkah-langkah analisis sebagai berikut : 

1. Menjumlah, mempresentasekan dan menganalisis hasil kuesioner terkait 

Proses Pengelolaan Dana Desa serta, medeskripsikan dan menganalisis 

hasil wawancara yang terdiri dari proses: 

a. Kuesioner 

1) Perencanaan 

a) Menjumlahkan jawaban kuesioner.Peneliti akan menganalisis 

jawaban “Ya” dan “Tidak” atas pertanyaan yang berkaitan dengan 

Proses Perencanaan Pengunaan Dana Desa. 

b) Mempresentasekan hasil jawaban. Peneliti akan 

mempresentasekan hasil jawaban “Ya” dan “Tidak” dari setiap 

pertanyaan dengan membagi jumlah jawaban ya dan tidak dengan 

jumlah seluruh responden 10 orang yang terdiri dari Kepala Desa, 

Sekretaris Desa, Bendahara Desa, PPKD (Pelaksanaan 
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Pengelolaan Keuangan Desa), TPK (Tim Pengelolaan Kegiatan) 

Desa, kepala dusun, ketua RT 1, ketua RT 2, ketua RT 3 dan 

ketua RT 4; atas pertanyaan yang berkaitan dengan Proses 

Perencanaan Pengunaan Dana Desa dan akan mengalikannya 

dengan 100%, sehingga akan menghasilkan presentase jumlah 

jawaban ya dan tidak. 

c) Menganalisis hasil dari kuesioner yang telah dipresentasekan. 

Peneliti akan menganalisis total jawaban yang telah 

dipresentasekan. Total dari presentase akan menghasilkan 

pembahasan mengenai sejauh mana prinsip akuntabilitas 

diterapkan dalam Proses Perencanaan Penggunan Dana Desa di 

Desa Maluriwu. 

d) Menarik Kesimpulan dari hasil analisis Kuesioner. Peneliti akan 

menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh 

peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Dana Desa. 

2) Pelaksanaan 

a) Menjumlahkan jawaban kuesioner. Peneliti akan menganalisis 

jawaban “Ya” dan “Tidak” atas pertanyaan yang berkaitan dengan 

Proses Pelaksanaan Pengunaan Dana Desa. 

b) Mempresentasekan hasil jawaban. Peneliti akan 

mempresentasekan hasil jawaban “Ya” dan “Tidak” darisetiap 

menganalisis jawaban “Ya” dan “Tidak” atas pertanyaan yang  
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berkaitan dengan Proses Pertanggungjawaban Pengunaan Dana 

Desa. 

c) Mempresentasekan hasil jawaban. Peneliti akan 

mempresentasekan hasil jawaban “Ya” dan “Tidak” dari setiap 

pertanyaan dengan membagi jumlah jawaban ya dan tidak dengan 

jumlah seluruh responden 10 orang yang terdiri dari Kepala Desa, 

Sekretaris Desa, Bendahara Desa, PPKD (Pelaksanaan 

Pengelolaan Keuangan Desa), TPK (Tim Pengelolaan Kegiatan) 

Desa, kepala dusun, ketua RT 1, ketua RT 2, ketua RT 3 dan 

ketua RT 4; atas pertanyaan yang berkaitan dengan Proses 

Pertanggungjawaban Pengunaan Dana Desa dan akan 

mengalikannya dengan 100%, sehingga akan menghasilkan 

presentase jumlah jawaban ya dan tidak. 

d) Menganalisis hasil dari kuesioner yang telah dipresentasekan. 

Peneliti akan menganalisis total jawaban yang telah 

dipresentasekan. Total dari presesntase akan menghasilkan 

pembahasan mengenai sejauh mana prinsip akuntabilitas 

diterapkan dalam Proses Pertanggungjawaban Penggunan Dana 

Desa di Desa Maluriwu. 

e) Menarik Kesimpulan dari hasil analisis Kuesioner. Peneliti akan 

menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh 

peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

Akuntabilitas Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa.  
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b. Wawancara 

1) Perencanaan 

a) Mendeskripsikan hasil wawancara yang telahdilakukan. Peneliti 

akan mendeskripsikan hasil jawaban wawancara dari para 

narasumber, yang berkaitan dengan bagaimana Perencanaan 

Pengunaan Dana Desa di Desa Maluriwu. 

b) Menganalisis hasil wawancara yang telah dideskripsikan. Peneliti 

akan menganalisis jawaban para narasumber, mengenai 

Perencanaan Pengunaan Dana Desa di Desa Maluriwu. 

c) Menarik Kesimpulan dari hasil analisis wawancara. Peneliti akan 

menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh 

peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Dana Desa. 

2) Pelaksanaan 

a) Mendeskripsikan hasil wawancara yang telah dilakukan. Peneliti 

akan mendeskripsikan hasil jawaban wawancara dari para 

narasumber, yang berkaitan dengan bagaimana Pelaksanaan 

Pengunaan Dana Desa di Desa Maluriwu. 

b) Menganalisis hasil wawancara yang telah dideskrisikan. Peneliti 

akan menganalisis jawaban para narasumber, mengenai 

Perencanaan Pengunaan Dana Desa di Desa Maluriwu. 

c) Menarik Kesimpulan dari hasil analisis wawancara. Peneliti akan 

menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh 
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peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

Akuntabilitas Pelaksanaan Penggunaan DanaDesa. 

3) Pertanggungjawaban 

a) Mendeskripsikan hasil wawancara yang telah dilakukan. Peneliti 

akan mendeskripsikan hasil jawaban wawancara dari para 

narasumber, yang berkaitan dengan Bagaimana 

Pertanggungjawaban Pengunaan Dana Desa di Desa Maluriwu. 

b) Menganalisis hasil wawancara yang telah dideskrisikan. Peneliti 

akan menganalisis jawaban para narasumber, mengenai 

Pertanggungjawaban Pengunaan Dana Desa di Desa Maluriwu. 

c) Menarik Kesimpulan dari hasil analisis wawancara. Peneliti akan 

menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh 

peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

Akuntabilitas Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa. 

 

2. Menganalisis dokumen yang sudah di peroleh dalam proses penelitian 

yaitu Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa. 

3. Menyimpulkan apakah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sudah sesuai 

dengan aturan yang berlaku atau standar yang berlaku atau belum. 

 

 

 


