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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang analisis pengelolaan alokasi dana desa ini  dilakukan pada 2 

Desa di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Desa Bialo dan Desa 

Barombong.  

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan 

menggunakan metode analisis memanfaatkan landasan teori dan kesesuaian 

dengan fakta di lapangan.  

C. Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara langsung peneliti dengan 

pihak-pihak yang berhubungan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa 

Bialo dan Desa Barombong. Kemudian data sekunder bersumber dari dokumen-

dokumen pemerintah Desa, seperti RPJMDes Tahun 2015-2020, RKP Desa 

Tahun 2015, Mekanisme pencairan dana ADD, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes), serta Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana 

Desa tersebut. 
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D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan teknik 

dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara langsung  kepada informan yang 

berkaitan serta kompeten terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu Kepala 

Desa, Bendahara Desa, serta beberapa Tim Pelaksana ADD. Peneliti mencatat 

informasi pada saat wawancara untuk kemudian dijadikan bahan penulisan 

penelitian. Peneliti juga mendokumentasikan wawancara dengan bantuan alat 

perekam yang digunakan sebagai bahan cross check jika pada saat analisa terdapat 

data, keterangan maupun informasi yang tidak sempat tercatat oleh peneliti. 

E. Tahapan Analisis Data 

Analisis data dilakukan melalui proses berikut 

1. Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini peneliti menganalisis bagaimana sistem 

perencanaan ADD di Desa Bialo dan Desa Barombong. Mulai dari saat 

musyawarah penyusunan Rancangan Dana ADD hingga terbentuk hasil rancangan 

dana ADD yang dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang 

merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini, peneliti menganalisis bagaimana 

dilaksanakannya kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam APBDes yang 

pembiayaannya menggunakan dana ADD. Apakah pelaksanaannya sudah 
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sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa dan segala pelaksanaan kegiatan 

fisik harus bersifat transparan kepada masyarakat. 

3. Tahap Pertanggungjawaban 

Tahap pertanggungjawaban ini, peneliti menganalisis laporan-laporan 

pertanggungjawaban yang dibuat oleh tim pelaksana ADD, yang dimana nantinya 

akan terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APBDes. 

 


