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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini 

adalah desa di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pemilihan lokasi ini dengan 

pertimbangan karena tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di 

wilayah Desa Parerejo Kabupaten Pasuruan perlu ditingkatkan guna mendukung 

terwujudnya laporan anggaran yang akuntabel dan transparan. Jadi peneliti 

memutuskan untuk melakukan penelitian di : 

a. Kantor Desa Parerejo Kabupaten Pasuruan. 

b. Masyarakat Desa Parerejo Kabupaten Pasuruan.  

3.2 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melukiskan, memaparkan dan meng-

gambarkan suatu fenomena dengan cara mendiskripsikan mengenai pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Parerejo Kabupaten Pasuruan. 

Penelitian ini akan berfokus dengan penelitian yang di lakukan oleh Aryanti (2012). 

Sehingga dalam penelitian ini akan memaparkan mengenai akuntabiltas dan 
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transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menggunakan 

indikator akuntabilitas dan transparansi  yang telah ditentukan. 

3.3 Jenis Dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitan ini, adalah:  

a. Data primer  data yang di peroleh langsung dari informan berupa informasi di 

lapangan melalui wawancara mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Parerejo langsung 

dengan kepala desa, carik, bendahara desa dan masyarakat guna 

mengumpulkan data mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) Desa  Parerejo Kecamatan Purwodadi  Kabupaten  

Pasuruan. 

b. Data sekunder yang di peroleh dari kantor Desa Parerejo KabupatenPasuruan 

tahun 2015. Dimana data tersebut  berupa laporan-laporan/ buku-buku/ catatan-

catatan yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, diantaranya dari 

segala kegiatan yang berkaitan dengan analisis akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan Alokasi  Dana Desa (ADD) yang meliputi: Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMDesa) Tahun 2015-2019, Rencana 

Kerja Pembangunan Desa tahun 2015, Rancangan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun 2015 dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Desa (APBDesa) tahun 2015, Rincian Anggaran Belanja (RAB), Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP), Buku Kas Umum , Lampiran bukti transaksi, 

APBDesa 2015. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah : 

3.4.1 Dokumentasi  

 Teknik pengumpulan data dengan melihat langsung data-data yang sudah 

ada dan tersedia di lokasi penelitian yaitu Kantor Desa Parerejo, Kabupaten 

Pasuruan. Data-data yang sebagian besar sudah ada di lokasi penelitian antara lain 

adalah  bentuk surat-surat, catatan harian, laporan RPJMDesa, APBDesa, 

PERBUB, PERDES, Foto. 

3.4.2 Wawancara  

  Peneliti melakukan wawancara kepada responden, terkait pengelolaan 

keuangan desa yang dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini berguna 

sebagai cross check, jika pada saat menganalisis terdapat data, keterangan atau 

informasi yang tidak sempat tercatat oleh pewawancara. Dalam penelitian ini 

peneliti melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam serta 

terbuka dengan kepala desa dan perangkat desa. 

3.5 Tahap Analisis Data  

Dalam melakukan penelitian akuntabilitas dan transparansi Pemerintah 

Desa pada pengelolaan Alokasi Dana Desa memerlukan tahapan analisis yang  

menggunakan teknik menggambarkan dan menginterprestasikan arti dari data yang 

telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam hasil wawancara 

dengan pihak yang terkait mengenai aspek-aspek yang terkait dengan situasi yang 

diteliti pada saat itu, sehingga dapat memperoleh gambaran secara umum dan 
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menyeluruh mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kegiatan analisis dapat di 

mulai dengan menggunakan beberapa tahap yaitu : 

a. Melakukan analisis data pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) dengan menggunakan indikator akuntabilitas pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) yang ada pada petunjuk teknis pengelolaan.   

b. Melakukan analisis data dengan menggunakan lima indikator transparansi 

yang telah di sesuaikan mardiaosmo, 2006 dalam pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD). 

c. Menyajikan hasil analisis secara sistematis . 

d. Menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) dengan menggunakan rumus :  

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑘𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙
 𝑥 100% 

e. Setelah  di lakukan perhitungan tingkat implementasi akuntabilitas, untuk 

memenuhi indikator apakah dapat dikatakan akuntabel dan transparansi atau 

tidak, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan pengukuran 

menurut (Aryanti, 2012) sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Klasifikasi Tingkat Akuntabilitas dan Transparansi 

Indeks Indikator 

( % ) 
Kriteria Akuntabilitas Kriteria Tranparansi 

0 – 25 Sangat Kurang Akuntabel Sangat Kurang Transparansi 

26 – 50 Kurang Akuntabel Kurang Transparansi 

51 – 75 Cukup Akuntabel Cukup Tranparansi 

76 – 100 Akuntabel Tranparansi 

Sumber: Ariyanti 2012 

f. Menarik kesimpulan dari hasil analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

pada Desa Parerejo , Kabupaten Pasuruan.
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