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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan

Pembangunan Desa akan dilakukan di Desa Kraton Kecamatan Kencong 

Kabupaten Jember.  

B. Unit Analisis

Dalam penelitian Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam 

Meningkatkan Pembangunan Desa ini, unit analisis berfokus terhadap perangkat 

desa diKantor Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. 

C. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian tentang Analisis

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa 

tepatnya di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember adalah jenis 

penelitian deskriptif. 

Suliyanto (2009: 9) menyatakan bahwa jenis penelitian deskriptif adalah 

penelitian atau riset yang dilakukan untuk menganalisis satu atau lebih variabel 

tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu 

dengan variabel yang lain. 

Ulum dan Juanda (2016: 78) menyatakan bahwa penelitian  deskriptif adalah 

jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah 

penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan saja, tidak melihat hubungan 

atau membandingkan. 
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D. Jenis dan Sumber Data  

Data merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam sebuah 

penelitian, karena data sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil informasi dari 

penelitian tertentu. 

Ulum dan Juanda (2016: 94) menyatakan ada dua jenis data atau pembagian 

data menurut cara memerolehnya sebagai berikut : 

1. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti langsung 

dari sumber pertama, dengan peneliti berusaha terjun langsung ke lapangan 

untuk mengamati situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi 

yang bukan pengolahnya, dengan cara peneliti mendapatkan dokumen- 

dokumen. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer seperti melakukan 

wawancara dalam menggali informasi tentang pelaksaan pengelolaan Alokasi 

Desa di Desa Kraton, dan data sekunder seperti berusaha mendapatkan dokumen- 

dokumen untuk diteliti secara sistematis yang terkait dengan pengelolaan Alokasi 

Dana Desa seperti laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, laporan 

pertanggungjawaban ADD Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. 

Dari data sekunder tersebut, peneliti dapat memperjelas masalah dan menjadi 

lebih operasional dalam penelitian karena didasarkan pada data sekunder yang 

tersedia. Hal ini, akan memudahkan peneliti untuk memahami persoalan yang 

akan diteliti, lebih khususnya peneliti akan mendapatkan pengertian mengenai 
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pengalaman - pengalaman untuk meneliti permasalahan yang mirip dengan 

persoalan yang akan diteliti. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan oleh setiap peneliti akan 

berbeda satu sama lain sesuai dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta 

data yang yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Sugiyono (2008: 63) menjelaskan bahwa teknik atau metode pengumpulan data 

dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah, 

sumber data primer, dan teknik pengumpulan datayang lebih banyak pada 

observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.Berikut teknik atau metode 

pengumpulan data : 

1. Wawancara 

Sugiyono (2008: 72) menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal –hal dari responden yang lebih mendalam. 

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara 

semiterstruktur, dimana wawancara ini pelaksanaannya lebih bebas dan terbuka 

dan tujuan wawancara tersebut untuk menemukan permasalahan secara terbuka, 

dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide- ide . 

Wawanacara tersebut dilakukan dengan perangkat Desa untuk mendapatkan 

informasi mengenai tata kelola Alokasi Dana Desa serta wawancara terhadap 

wakil masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang peran pemerintah Desa
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dalam menjalankan pengelolaan keuangan serta peran masyarakat dalam 

musyawarah penyusunan maupun perencanaan  yang akan dilaksanakan. 

2. Dokumentasi 

Sugiyono (2008: 82) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu dan bisa berbentuk dalam tulisan (catatan harian, peraturan 

kebijakan), gambar (foto, gambar, sketsa), atau karya- karya monumental dari 

seseorang. 

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti membutuhkan dokumen- 

dokumen yang terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa, baik berupa 

Peraturan Pemerintah, Undang- Undang, Peraturan Bupati, serta laporan- laporan 

tentang Alokasi Dana Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta 

laporan penyaluran keuangan, dan lain-lain. Sebagai bukti juga hasil 

pendokumentasian setiap kegiatan seperti pengambilan foto atau gambar saat 

observasi, catatan harian, serta hasil wawancara untuk dapat memperkuat 

penelitian yang akan dilakukan. 

F. Teknik Analisis Data 

Ulum dan Juanda (2016: 101) menyatakan penting bagi peneliti untuk 

menuliskan secara detil tahap per tahap dalam melakukan analisis data, 

pentingnya teknik analisis data sebagai berikut : 

a. Mengarahkan peneliti agar sesuai dengan tujuan 

b. Menjadi panduan bagi peneliti untuk melakukan analisis data 

c. Memudahkan peneliti dalam menyusun laporan penelitian 
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d. Menjadi  pemicu “ gagalnya” penelitian- karena kebingungan setelah 

memeroleh data. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan teknik analisis data sesuai jenis 

penelitian data yaitu penelitian deskriptif. 

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memotret pengimplementasian pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kraton 

Kecamatan Kencong Kabupaten Jember pada tahun 2015 dan 2016. 

2. Mendeskripsikan pengimplementasian pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa 

Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember tahun anggaran 2015 dan 2016 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari : 

a. Tahap perencanaan berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa: 

1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 

2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

kepada Kepala Desa. 

3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala 

Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati 

bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama 

paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 

4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati 

bersamadisampaikan oleh KepalaDesa kepada Bupati/Walikota melalui
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camat atau sebutan lain palinglambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk 

dievaluasi. 

b. Tahap pelaksanaan berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa: 

1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang 

lengkap dan sah. 

3) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa 

selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. 

4) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu 

dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. 

5) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan 

menjadi peraturan desa. 

6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran 

Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. 

7) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak 

lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 

dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Tahap penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa: 
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1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. 

2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 

3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. 

4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa 

dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

d. Tahap pelaporan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa; 

1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesakepada 

Bupati/Walikota berupa: 

a) Laporan semester pertama; dan 

b) Laporan semester akhir tahun. 

2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan 

paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. 

3) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan 

Januari tahun berikutnya. 

e. Tahap pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. 

2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 
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a) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: 

b) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 

Tahun Anggaran berkenaan; 

c) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 

berkenaan; 

3) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaanAPBDesadiinformasikankepada masyarakat secara tertulis dan 

dengan media informasi yangmudah diakses oleh masyarakat. 

4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 

papanpengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. 

3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung pengimplementasian Alokasi 

Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016 dalam pembangunan desa di Desa 

Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. 

4. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat pengimplementasian Alokasi 

Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016 dalam pembangunan desa di Desa 

Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. 


