BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu penelitian
Sesuai dengan judul penelitian ini, maka lokasi penelitian ini akan
dilaksanakan di Desa Nanganesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende. Waktu
penelitian dilaksanakan selama 8 bulan yakni bulan Maret-Oktober 2017.
1.2 Jenis dan Sumber Data
1.2.1 Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan
untuk mendeskripsikan mengenai peran perangkat desa dalam
pemanfaatan dana desa.
2. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angkaangka berupa laporan penyusunan APBDes tahun 2016.
3.2.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara
dengan narasumber, dan pengumpulan data lainnya. Data primer
yang dibutuhkan adalah tanggapan pemerintah desa tentang
pemanfaatan dana desa selama ini.
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2. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang telah tersedia sehingga yang
diperlukan hanya mencari dan mengumpulkan. Data sekunder yang
dibutuhkan adalah data penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2016.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
1.

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui bahan–bahan yang
tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti literatur dan berbagai
dokumen serta laporan–laporan yang diterbitkan oleh instansi terkait.

2.

Studi lapangan yaitu pengumpulan data dimana penulis secara langsung
ke obyek penelitian dengan menggunakan teknik penelitian sebagai
berikut :
1) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab
secara langsung dengan perangkat desa.
2) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berupa
dokumen-dokumen lembaga yang sesuai dengan masalah yang
dibahas.

3.4 Definisi Operasional Variabel
Untuk menjelaskan konsep operasional dalam penelitian ini, maka
variabel-variabel yang digunakan dapat dioperasionalkan sebagai berikut :
1. Dana Desa adalah anggaran yang dikucurkan dari desa untuk
pembangunan desa supaya tercipta desa yang lebih baik, lebih maju
terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
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2. Pemanfaatan Dana Desa perlu dilakukan agar pemanfaatan dana desa
tepat sasaran yaitu pembenahan atau mengoptimalkan organisasi
pemerintahan desa, pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan,
serta pengawasan anggaran.
1.5 Teknik Analisis Data
Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif
kualitatif dimana bertujuan mendeskripsikan kejadian atau fakta, keadaan,
fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung
dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.
Data

yang

diperoleh

selanjutnya

dianalisis

dengan

tujuan

menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dan mudah
di interprestasikan. Teknik analisa ini menafsirkan dan menuturkan data yang
bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, hubungan antar variabel,
perbedaan antar fakta dan pengaruh terhadap suatu kondisi. Analisis ini
dilakukan berdasarkan pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris,
berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi kemudian
disusun dan ditarik kesimpulan. Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian
ini dengan langkah-langkah yaitu :
1) Mengumpulkan data tentang seluruh penerimaan Desa Nanganesa dan
belanja dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan
masyarakat Desa Nanganesa.
2) Mengidentifikasi masalah atau fenomena yang terjadi pada pemanfaatan
pemanfaatan dana desa pada desa nanganesa, hasil-hasil pembangunan dan
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pemberdayaan masyarakat desa pada Desa Nanganesa. Pemanfaatan dana
desa pada Desa Nanganesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende Tahun
Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa No 21
Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang
diarahkan

untuk

pembangunan

infrastruktur

dan

pemberdayaan

masyarakat, dengan melihat pembangunan infrastruktur yang telah
dibangun di Desa Nanganesa berupa pembuatan jalan rabat beton dan TPT
(Tembok Penahan Tanah) dan operasional kader posyandu serta
operasional PAUD Nanganesa.
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