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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu deskriftif, mengacu pada pendapat Ulum 

(2015:69) menyebutkan deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan 

untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. Penelitian ini hanya 

bertujuan untuk mendeskripsikan saja, tidak melihat hubungan atau 

membandingkan.  

3.2  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Klanting Kecamatan Sukodono 

Kabupaten Lumajang dan yang menjadi unit penelitian adalah Pemerintahan 

Desa.  

3.3 Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan terdiri dari Surat Pertanggung 

Jawaban (SPJ) , Anggaran pendapatan dan belanja desa , laporan keuangan 

desa dan program pemberdayaan masyarakat tahun 2015. Sumber data  yang 

diperoleh dari  kantor desa klanting seperti kepala desa , perangkat desa .  

3.4 Teknik Perolehan Data 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi dan 

observasi . Dalam pengumpulan data peneliti melakukan teknik :  

1. Dokumentasi data yang dikumpulkan melalui melihat dokumen

peraturan prundang-undangan , arsip dan laporan keuangan desa.
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2. Observasi ini dengan cara pengamatan kondisi  bangunan desa 

klanting yang menjadi kegiatan alokasi dana desa.  

3.5 Analisis Data  

Menganalisis  pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban dalam Pemerintah Desa Klanting. 

1. Perencanaan  

Seketaris desa menyusun RPD tentang APBDesa berdasarkan 

RKPD tahunan dan menyampaikan kepada kepala desa  

2. Pelaksanaan  

- Menganalisi semua penerimaan dan pengeluaran desa di 

lakukan melalui rekening desa atau tidak  

- Menganalisis apakah semua pengeluaran dan penerimaan sudah 

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah 

- Ketua tim pelaksana kegiatan melaporkan hasil pelaksanaan 

kegiatan kepada bendahara desa untuk dibuatkan laporan 

pertanggungjawaban dengan waktu yang sudah ditentukan 

dalam RAB . 

3. Penatausahaan  

- Menganalisis apakah bendahara desa sudah melakukan 

pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup 

buku tiap akhir bulan. 
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- Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui 

laporan pertanggungjawaban.  

4. Pelaporan  

- Apakah kepala desa sudah menyampaikan laporan APBDesa 

semester pertama dan akhir kepada Bupati 

- Laporan realisasi apakah sudah di sampaikan pada bulan yang 

ditetapkan oleh permendagri 113 tahun 2014 

5. Pertanggungjawaban 

Menganalisis Kepala Desa apa sudah menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada bupati dan di laporkan paling 

lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Lalu laporan 

pertanggungjawaban apakah sudah disampaikan kepada 

masyarakat secara tertulis dan mudah diakses oleh masyarakat 

6. Mengkaji faktor-faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat Alokasi Dana Desa pada Desa Klanting 

Kecamatan Sukododno Kabupaten Lumajang dengan analisis 

SWOT.  

 


