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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Ngembul yang berlokasi di 

Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. 

B. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif kualitatif yaitu memberikan uraian, penjelasan, gambaran 

tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa dan menarik 

kesimpulan dari hasil analisis, serta melihat tentang kesesuaian Desa Ngembul 

dalam menerapkan Permendagri No 113 Tahun 2014. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Penelitian 

deskriptif dapat berkenaan dengan kasus-kasus tertentu atau sesuatu populasi yang 

cukup luas.Para peneliti dalam penelitian ini tidak melakukan manipulasi atau 

memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap objek penelitian.Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian deskriptif dapat berupa pendekatan kualitatif 

maupun pendekatan kuantitatif.Kekhususan penelitian deskriptif adalah bertujuan 

memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi sekarang dan bertujuan 

mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan 

dianalisis.Penelitian ini biasanya tidak disertaihipotesis.Jika terdapat hipotesis 

biasanya tidak diuji menurut analisis statistic (Sugiyono, 2004). 
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C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Data Sekunder  

Data yang diperoleh dari pihak lain yaitu pedoman umum pengunaan ADD, 

laporan pertanggungjawaban ADD dan data Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) di Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar tahun 

2014. Dimana nantinya data sekunder ini untuk menjawab hasil wawancara dengan 

masyarakat dan sekretaris desa. 

b) Data primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian berupa hasil dari 

wawancara mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban dengan Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dan masyarakat di 

Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar tentang akuntabilitas dan 

transparansi Alokasi Dana Desa. Data primer ini digunakan untuk verifikasi data 

sekunder yang telah diperoleh. 

D. Teknik Pengumpulan  Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: 

1. Dokumentasi 

Data yang berupa dokumentasi di Kantor Desa Ngembul Kecamatan 

Binangun Kabupaten Blitar yaitupedoman umum penggunaan ADD, 

RPJM-Desa dan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) 

tahun 2014.  
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2. Wawancara  

Wawancara dengan sekretaris desa dan masyarakat terkait indikator 

akuntabilitas dan transparansi. Wawancara ini untukcross ceck, jika pada 

saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama antara 

tim pengelola ADD dengan masyarakat. 

E. Teknik Analisis Data 

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai analisis akuntabilitas dan 

transparansi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngembul Kecamatan 

Binangun Kabupaten Blitar, maka analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan akuntabilitas dan 

transparansi yang selama ini dijalankan pemerintah Desa. Langkah-langkah yang 

dilakukan adalah: 

1. Melakukan analisis data terhadap pengelolaan alokasi dana desa dengan 

menggunakan 8 indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang 

disesuaikan dengan Permendagri No. 113 Th. 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa. Data dianalisis secara deskriptif yang menjelaskan apakah 

desa ini sudah akuntabel atau belum. Indikator akuntabilitas yang telah 

disesuaikan dalam Permendagri No.113 Th.2014 sebagai berikut: 

a. Pada tahap proses Perencanaan beberapa indikator untuk menjamin    

akuntabilitas adalah: 

1. Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia 

bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan (kesepakatan desa dan 

warga), hasil notulen). 
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2. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan 

kepada Kepala Desa.  

b. Pada tahap proses Pelaksanaan beberapa indikator untuk menjamin    

akuntabilitas adalah: 

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. 

c. Pada tahap proses Penatausahaan beberapa indikator untuk menjamin    

akuntabilitas adalah: 

1. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara 

tertib. 

2. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui 

laporan pertanggungjawaban.  

d. Pada tahap proses Pelaporan beberapa indikator untuk menjamin    

akuntabilitas adalah: 

Desa melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat 

waktu atau sesuai periode. 

e. Pada tahap proses Pertanggungjawaban beberapa indikator untuk 

menjamin    akuntabilitas adalah: 



32 
 

Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

2. Melakukan analisis data terhadap pengelolaan keuangan desa dengan 

menggunakan 6 indikator transparansi pengelolaan keuangan desa yang 

disesuaikan dengan Permendagri No. 113 Th. 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa. Data dianalisis secara deskriptif yang menjelaskan apakah 

desa ini sudah transparan atau belum.Indikator transparansi yang telah 

disesuaikan dalam Permendagri No.113 Th.2014 sebagai berikut: 

1. Desa menginformasikan jumlah dana ADD yang diterima pada saat 

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). 

2. Tersedianya laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan alokasi 

dana desa (ADD) yang dengan mudah diakses masyarakat. 

3. Desa terbuka mempublikasikan/mengumumkan saat Musrenbang 

(Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tentang  kebijakan mengenai 

pengelolaan Alokasi Dana Desa.  

4. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik mengenai program 

dari ADD (papan pengumuman). 

5. Tersedianya sarana untuk suara dan usulan masyarakat 

6. Adanya kerjasama untuk meningkatkan arus informasi dengan media 

masa dan lembaga non pemerintah. 
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3. Menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. 

Rumus yang digunakan : 

  Indeks Indikator = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑇𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑥 100% 

Setelah dilakukan perhitungan tingkat implementasi akuntabilitas dan 

transparansi, untuk menilai apakah dapat dikatakan akuntabel dan transparan 

atau tidak, pengelolaan alokasi dana desa menggunakan pengukuran sebagai 

berikut, 

Tabel  Klasifikasi Tingkat Akuntabilitas dan Transparansi 

Indeks Indikator 

(%) 

Kriteria 

Akuntabilitas 

Kriteria 

Transparansi 

0 – 25 Sangat Kurang Akuntabel Sangat Kurang Transparan 

26 – 50 Kurang Akuntabel Kurang Transparan 

51 – 75 Cukup Akuntabel Cukup Transparan 

76 – 100 Akuntabel Transparan 

 

 


