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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Desa Penfui Timur 

Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Waktu penelitian ini 

dilaksanakan selama 6 bulan dari Juni-November 2019. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data Menurut Sumber 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus 

(Istijanto, 2006). Dalam penelitian ini, data primer yang 

dimaksud adalah hasil wawancara secara langsung kepada 

pihak-pihak yang terkait pada Kantor Desa Penfui Timur, 

Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang seperti Kepala 

Desa dan Bendahara Desa, terkait dengan penerapan aplikasi 

sistem keuangan desa (SISKEUDES). 

2. Data Sekunder 

Menurut Danang Sunyoto (2013) data sekunder adalah data 

yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari 

sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan 

dengan mempelajari buku-buku yang ada dengan obyek 
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penelitian. Dalam penelitian ini juga menggunakan data 

sekunder sebagai data tambahan yang berupa data-data 

mengenai profil Desa Penfui Timur. 

3.2.2 Jenis Data Menurut Sifat 

Data Kualitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk uraian, 

informasi-informasi yang diperolehbukan dalam bentuk angka tetapi 

data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan perangkat Desa 

Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang 

mengenai penerapan Aplikasi SISKEUDES. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung 

dengan perangkat Desa Penfui Timur  untuk mendapatkan informasi 

yang berkaitan dengan penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa 

(SISKEUDES). 

2. Dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data berupa dokumen-

dokumen seperti data tentang Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Adapun definisi operasional dari variabel penelitian ini adalah :  

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi yang digunakan 

sebagai alat bantu pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan 

kualitas tata kelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, 

dan partisipatif. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Melakukan wawancara dengan perangkat desa mengenai penerapan 

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Kantor Desa 

Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. 

2. Memilah, memusatkan dan menyederhanakan data yang di dapat dari 

hasil wawancara selama penelitian dengan para narasumber, kemudian 

menyajikan data hasil wawancara dalam bentuk naratif terkait 

penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mengenai 

proses pelaksanaan aplikasi SISKEUDES, manfaat penerapan aplikasi 

SISKEUDES dan kendala dalam penerapan aplikasi SISKEUDES pada 

Kantor Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten 

Kupang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


