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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian. 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan 

Kabupaten Tulungagung. Desa Pakisrejo merupakan desa dengan penduduk 

terpadat se-Kecamatan Rejotangan dan mayoritas penduduk desa ini berprofesi 

sebagai petani. Letak desa yang jauh dari pusat kabupaten, menyebabkan 

kurangnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten 

terhadap pengelolaan keuangan di Desa Pakisrejo. 

B. Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk memberikan uraian, 

penjelasan dan gambaran mengenai pengelolaan keuangan pada Desa Pakisrejo 

dan menarik kesimpulan dari hasil analisis tentang pengelolaan keuangan desa.  

C. Jenis dan Sumber data. 

1. Jenis Data. 

a. Data Primer. 

 Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang 

merupakan Tim Pelaksana Keuangan Desa pada Desa Pakisrejo. Data 

yang diperoleh adalah data yang terkait tentang pengelolan keuangan 

Desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. 



37 
 

 
 

b. Data Sekunder. 

Data sekunder yang digunakan yaitu : APBDes, Laporan 

Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes, RJPMDes, RKPDes, yang 

berada di Desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. 

D. Teknik Pengumpulan Data. 

1. Wawancara. 

Dalam penelitian ini salah satu teknik perolehan data yang 

digunakan adalah melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari, 

Tim Pelaksana Keuangan Desa Pakisrejo, data yang diperoleh adalah data 

yang terkait tentang pengelolan keuangan desa. 

2. Dokumentasi. 

Peneliti melakukan dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen 

terkait pengelolaan keuangan yang berada di Kantor Desa Pakisrejo 

Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berupa Laporan 

Keuangan Desa. 

E. Teknik Analisis Data. 

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengelolaan keuangan 

desa di Desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

1. Mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa pada Desa Pakisrejo 

Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, yang meliputi: 

a) Menganalisis tahap perencanaan keuangan desa di Desa Pakisrejo. 

b) Menganalisis  pelaksanaan keuangan desa di Desa Pakisrejo. 
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c) Menganalisis tahap penatausahaan keuangan desa di Desa 

Pakisrejo. 

d) Menganalisis tahap pelaporan keuangan desa di Desa Pakisrejo 

e) Menganalisis tahap pertanggungjawaban keuangan desa di Desa 

Pakisrejo 

2. Menganalisis kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, 

melalui 3 indikator pengukuran kinerja organisasi pelayanan publik : 

a) Responsiveness (responsivitas) 

b) Responsibility (responsibilitas) 

c) Accountability (akuntabilitas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


