
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Mulyoagung Kecamatan DAU yang 

berlokasi di Jl. Raya Mulyo Agung No.143. Adapun pemilihan lokasi ini 

karena Desa Mulyoagung dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban 

Alokasi Dana Desa untuk tahun anggaran 2015 belum sepenuhnya 

dipertanggungjawabkan. 

B. Metode penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut 

Sugiyono (2011:29) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dalam penelitian ini 

akan dianalisis mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi 

Dana Desa dengan menggunakan indikator transparansi dan akuntabilitas 

yang telah ditentukan. 

C. Data dan Sumber data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dimana data 

sekunder berupa dokumen petunjuk pelaksanaan ADD Laporan Pertanggung 

Jawaban/Surat Pertanggungjawaban ADD tahun 2015, data monografi Desa 

Mulyoagung, didukung oleh dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa 

(RKPD) tahun 2015. Data primer berupa keterangan hasil wawancara 



mengenai transparansi dan akuntabilitas kepada Pelaksana Teknis Alokasi 

Dana Desa (ADD) di Desa Mulyoagung. Sumber data dalam penelitian ini 

yaitu berasal dari Kantor Desa Mulyoagung. 

D. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan 

dokumen yang berada di Kantor Desa Mulyoagung, berupa kebijakan 

pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, Surat Pertanggungjawaban 

ADD tahun 2015 serta data-data yang terkait dengan penelitian tersebut. 

Sedangkan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data pendukung dari 

pelaksana teknis ADD di Desa Mulyoagung melalui pengajuan pertanyaan-

pertanyaan yang telah disiapkan terkait dengan indikator-indikator 

akuntabilitas dan transparansi yang telah disesuaikan dengan Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.  

E. Teknik analisis data 

a) Mengidentifikasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa 

Mulyoagung tahun 2015. 

b) Mengidentifikasi dana bantuan program Alokasi Dana Desa di Desa 

Mulyoagung tahun 2015. 

c) Menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa 

di Desa Mulyoagung dengan langkah-langkah berikut: 

1) Melakukan analisa data terhadap Transparansi pengelolaan Alokasi 

Dana Desa dengan menggunakan 4 indikator yang telah 



disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 

Tahun 2014. 

2) Melakukan analisa data terhadap Akuntabilitas pengelolaan 

Alokasi Dana Desa dengan menggunakan 10 indikator yang telah 

disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 

Tahun 2014 yang terdiri dari tahapan: 

a) Perencanaan 

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. 

b) Pelaksanaan 

1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan 

melalui rekening kas desa. 

2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi 

kebutuhan operasional pemerintah desa. 

c) Penatausahaan 

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 

disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

d) Pelaporan 

1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: 

(a) laporan semester pertama; dan 

(b) laporan semester akhir tahun. 

2) Laporan semester pertama berupa laporan hasil dari realisasi APBDesa. 

e) Pertanggungjawaban 

1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 

Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. 

2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 



 

3) Menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD 

dengan menggunakan rumus : 

                 
                          

                      
       

Untuk menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas setelah 

dilakukan perhitungan maka peneliti menggunakan metode yang digunakan 

Widyastuti (2009) yaitu dengan mengkategorikan tingkatan transparan dan 

akuntabel dengan membuat interval dengan nilai terendah 0% dan tertinggi 

100%. Kemudian dari 0% sampai 100% akan dibagi menjadi 4 tingkatan 

yaitu: 

(a) 0% sampai 25% dikatakan sangat kurang transparan dan akuntabel 

(b) 26% sampai 50% dikatakan kurang transparan dan akuntabel. 

(c) 51% sampai 75% dikatakan cukup transparan dan akuntabel. 

(d) 76% sampai 100% dikatakan sudah transparan dan akuntabel. 

4) Mendeskripsikan hasil analisis data mengenai tingkat transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

5) Mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menghambat transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.  

6) Menarik kesimpulan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

Alokasi Dana Desa di Desa Mulyoagung tahun 2015.  

 

 


