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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

      Penelitian ini dilakukan di lingkup pemerintahan kabupaten Madiun yang 

berlokasi di Jl. Alun-alun utara No.4 Madiun. 

 

B. Jenis Penelitian 

      Penelitian ini termasuk penelitian jenis penelitian Deskriptif, yaitu Penelitian 

deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu 

melalui sebuah penelitian. Penelitian jenis ini hanya bertujuan untuk 

mendeskripsikan saja, tidak melihat hubungan atau membandingkan jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menganalisa hubungan antara suatu variabel 

dengan variabel yang lain (Ulum, 2011). 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

      Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Data Primer 

Yaitu data yang langsung diperoleh secara langsung dari objek penelitian 

berupa hasil kuisioner yang disebarkan peneliti ke sejumlah SKPD di kabupaten 

Madiun dan wawancara kepada setiap SKPD di kabupaten Madiun.  
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b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari pihak lain berupa berupa daftar SKPD yang 

terdapat di Kabupaten Madiun. Sementara itu sumber data dalam penelitian ini 

berasal dari setiap SKPD yang terdapat di lingkup pemerintahan Kabupaten 

Madiun. 

 

D.  Teknik Perolehan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Menyebarkan Kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa pertanyaan atau pernyataan yang dibagikan kepada tim anggaran setiap 

SKPD pada pemerintahan kabupaten Madiun. Kuesioner yang digunakan 

adalah kuisioner peneliti terdahulu oleh Haspiarti (2012) yang sudah valid dan 

reliabel. Kuesioner menggunakan skor atau skala likert sebagai berikut :  

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)     4 = Setuju (S) 

2 = Tidak Setuju (TS)                   5 = Sangat Setuju (SS) 

3 = Netral (N)  

2. Melakukan wawancara kepada responden, terkait penganggaran yang dilakukan 

dalam setiap SKPD yaitu pada setiap kepala, sekretaris, kepala sub bidang atau 

yang mewakili di setiap SKPD terkait proses penganggaran yang dilakukan. 

 

E. Teknik Analisis Data 
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      Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan suatu keadaan tanpa melihat pengaruh 

maupun perbedaan. Tahapan setelah memperoleh data adalah sebagai berikut: 

1. Uji kualitas data  

a. Uji Validitas 

Uji validitas kuesioner dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sah atau 

valid tidaknya kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika r hitung lebih besar 

dari r tabel dan bernilai positif (Ghozali, 2011) 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas kuesioner bertujuan untuk mengetahui konsistensi derajat 

ketergantungan dan stabilitas dari alat ukur. Suatu konstruk dikatakan 

reliabel apabila memiliki nilai cronbch alpha > 0,70 (Ghozali, 2011)  

2. Menganalisis penganggaran yang dilakukan di setiap SKPD yang terdaftar di          

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Kabupaten Madiun dari 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti.  

3. Membuat tabel tabulasi dan mendeskripsikan hasil jawaban dari setiap satuan 

kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Madiun. 

4. Mengidentifikasi dan menilai akuntabilitas setiap satuan kerja perangkat daerah 

(SKPD) dari hasil jawaban kuisioner yang dibagikan pada setiap SKPD. 

Penilaian akuntabel dilakukan berdasarkan rumus sebagai berikut.  

Indeks indikator akuntabel = 
jumlah jawaban yang terjawab/terpenuhi

jumlah indikator ideal
 x100 % 

Jawaban diatas menghasilkan prosentase akuntabilitas setiap SKPD pada 

pemerintah daerah di kabupaten Madiun perhitungan diatas berdasarkan pada 
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buku Sugiyono (2012) yang berjudul Metedologi Penelitian Pendidikan 

(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). 

Tabel 3.1 

Klasifikasi Tingkat Akuntabilitas 

Indeks Indikator (%) Kriteria Akuntabilitas 

0 – 25 Sangat Kurang Akuntabel 

26 – 50 Kurang Akuntabel 

51 – 75 Cukup Akuntabel 

76 – 100 Akuntabel 

 

5. Menghitung dan menjelaskan prosentase akuntabilitas  kinerja pemerintah 

daerah Kabupaten Madiun secara keseluruhan, apakah secara umum kinerja 

SKPD di Madiun sudah Akuntabel apa belum.  

jumlah SKPD yang akuntabel

jumlah SKPD keseluruhan
 x 100 % 

 


