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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A Penentuan metode  

Penentuan metode yang tepat dalam suatu penelitian dapat tergantung dari 

tujuan penelitian. Penelitian ini peneliti akan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Maka penelitian  ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas 

tentang Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa di Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka. 

B Teknik Penentuan Informan 

Informan penelitian merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling yaitu suatu teknik dimana penetapan dilakukan 

berdasarkan tingkat pengetahuan yang dimiliki terhadap masalah yang diteliti. 

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitin ini adalah Kepala Desa, 

Perangkat Desa, BPD, dan Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut: 

Kepala Desa    : 1 orang 

Perangkat Desa  : 2 orang 

BPD    : 1 orang 

Masyarakat   : 6 orang 

Jumlah    : 10 orang 

Jadi jumlah informan seluruhnya yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 

10 orang. 
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C Operasionalisasi Variabel 

Variabel utama dalam penelitian ini adalah analisis kemampuan pemerintah 

desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kletek yang diukur 

berdasarkan kemampuan dasar dan kemampuan teknis.  

C.1. Aspek kemampuan Dasar merupakan kemampuan pengetahuan dan 

keterampilan yang dapat diperoleh melalui proses belajar dalam Bimtek. 

Indikator:  

a) Memiliki pengetahuan dasar bagi pemerintahan desa lewat Bimtek 

tentang pengelolaan keuangan ADD. 

b) Memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi dalam 

menjalankan pemerintah desa. 

C.2. Kemampuan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran 

secara efektif dan efisien. 

Indikator : 

a) Manajemen SDM  

b) Manajemen aset  

C.3. Aspek kemampuan Teknis adalah teknik yang digunakan atau dimiliki 

untuk membuat sesuatu dapat lebih berguna dan bermanfaat. 

Indikator: 

a) Mampu menyusun administrasi keuangan desa. 

b) Mampu menyusun rencana APBDes dan penggunaan ADD. 
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D Jenis dan Sumber Data 

D.1 Jenis Data 

a) Data Kualitatif : Data yang berupa dokumen-dokumen dan arsip-arsip 

lainnya. 

b) Data Kuantitatif : Data yang disajikan dalam bentuk angka dan tabel. 

D.2 Sumber Data 

a) Data Primer:data yang diperoleh secara lansung dari responden melalui 

pedoman wawancara dan observasi. 

b) Data Sekunder : data yang diperoleh melalui pegamatan atau observasi 

dokumenter yang relevan dengan masalah yang akan dikaji. 

E Teknik Pengumpulan Data 

E.1. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu proses dimana keterangan dapat diperoleh 

untuktujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab dan dapat 

dilakukan wawancara mendalam apabila data atau informan dianggap 

kurang lengkap. 

E.2. Studi Kepustakaan 

Studi ini digunakan sebagai landasan teori yang akan digunakandalam 

menganalisa kasus. Dasar-dasar ini diperoleh dari buku, literatur-literatur 

maupun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

E.3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara yang dilakukan untuk menyediakan 

dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan 

sumber-sumber informasi. 
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F Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

a) Editing, yaitu dengan memeriksa kebenaran dan kesesuaian data dengan 

masalah yang diteliti. 

b) Mendiskusikan data dengan dosen pembimbing. 

G Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu ada 

yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


