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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk menganalisis satu atau lebih variabel tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel 

yang lain (Suliyanto, 2005:9). 

 Dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai analisis akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan alokasi dana desa dengan menggunakan indikator 

akuntabilitas dan transparansi yang telah ditetapkan berdasarkan Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional. 

B. Objek Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Desa Dilem Kecamatan Kepanjen 

Kabupaten Malang yang beralokasi di Jl. Bromo No. 06. 

C. Jenis dan Sumber Data 

C.1 Jenis Data 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 

diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Ulum, 

2011). Diantaranya: 

1. Profil Desa. 

2. Struktur organisasi perangkat desa. 

3. Dokumen petunjuk pengelolaan alokasi dana desa. 
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4. Laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa tahun 2014. 

C.1 Sumber Data 

 Sumber data yang dalam penelitian ini berasal dari Kantor Desa Dilem 

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Peneliti melakukan dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen yang terkait 

dengan Alokasi Dana Desa berupa Dokumen petunjuk pengelolaan alokasi dana 

desa dan surat pertanggungjawaban tahun 2014. 

E. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan suatu keadaan keadaan tanpa 

melihat pengaruh maupun perbedaan. Adapun tahapan setelah memperoleh data 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 serta menganalisis 

kesesuaian penggunaan dana yaitu 30% untuk operasional Pemerintah Desa 

dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan kesesuaian antara anggaran 

yang diterima Desa dengan realisasinya. 
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2. Menganalisis transparansi pengelolaan alokasi dana desa dengan 

menggunakan indikator transparansi berdasarkan Permendagri Nomor 113 

Tahun 2014. 

3. Menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa. 

Rumus yang digunakan: 

Indeks Indikator = Jumlah indikator terpenuhi     X 100% 

             Jumlah indikator ideal 

 Setelah dilakukan perhitungan tingkat akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan alokasi dana desa, maka untuk menilai akuntabel atau tidak serta 

transparan atau tidaknya, digunakan pengukuran sebagai berikut: 

Tabel Klasifikasi Tingkat Akuntabilitas dan Transparansi 

Sumber Data diolah 2015 

 

Indeks Indikator (0%) 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 


