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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif dengan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini menggambarkan 

tentang keadaan atau fakta-fakta yang sebenarnya terjadi secara lebih jelas 

terkait dengan Pengelolaan Dana Desa yang dikaitkan dengan akuntabilitas 

pemerintah desa, perubahan alokasi anggaran dan masa pandemi COVID-

19. Penelitian ini juga berusaha untuk membuktikan sesuai dan tidaknya 

implementasi perubahan alokasi anggaran Dana Desa dengan Peraturan 

Undang-Undang yang berlaku. Informasi dalam penelitian ini diperoleh dari 

Pemerintah Desa Ngareskidul. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

  Tempat dalam penelitian ini adalah di Desa Ngareskidul 

Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Data-data yang berkaitan 

dengan objek penelitian ini diperoleh dari Balai Desa Ngareskidul. 

 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu pengambilan data adalah mulai tanggal 11 Mei sampai 

dengan 5 Juni 2021 yang dilaksanakan pada saat jam kerja atau pada 

waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan pihak desa. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dikumpulkan bukan 

berupa angka-angka, melainkan dalam bentuk kata dan kalimat. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan analisa 

langsung yang berusaha menjelaskan fenomena yang terjadi di 

lapangan. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data hasil 

wawancara dan dokumen pendukung dari Pemerintah Desa 

Ngareskidul.
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3.3.2 Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2017) kriteria dalam penelitian kualitatif 

adalah data yang pasti. Data yang pasti yaitu data yang sebenarnya 

terjadi pada tempat penelitian sebagaimana adanya, bukan data yang 

sekedar terlihat dan terucap, tetapi data yang mengandung makna di 

dalamnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data penelitian yang dikumpulkan 

secara langsung oleh peneliti dari sumber asli atau pihak pertama 

(bukan melalui media perantara). Data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan yang ada 

dalam penelitian yang dilakukan.  

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

wawancara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan 

kepada informan yaitu Kepala desa, Sekretaris Desa, dan 

Bendahara Desa. Informan yang dipilih adalah pihak yang 

kompeten dalam pengelolaan Dana Desa tujuannya untuk 

mengetahui akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan 

alokasi anggaran Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 di 

desa Ngareskidul, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. 

b. Data Sekunder 

  Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung memalui media perantara. Media tersebut dapat 

bersumber dari buku literatur, dokumen resmi, dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder sebagai data 

pendukung yang sangat diperlukan dalam penelitian ini.  

 Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-

dokumen pemerintah Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg 

Kabupaten Mojokerto. Seperti dokumen data kependudukan, 

struktur organisasi pemerintah, peta wilayah, APBDesa tahun 

2020 dan Perubahan APBDesa tahun 2020. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti 

untuk memperoleh data-data yang diperlukan dari responden sesuai dengan 
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lingkup penelitian. Berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif 

dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Interview atau Wawancara 

Menurut Sugiyono (2017: 194) wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan 

apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan dari jumlah informan tersebut sedikit.  

Pada penelitian ini wawancara dilakukan di Kantor Desa 

Ngareskidul. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung 

dengan informan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap 

tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Perubahan 

Alokasi Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa 

Ngareskidul. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Kepala 

Desa, PJ Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan atau Bendahara Desa. 

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan mengajukan 

pertanyaan yang telah dibuat dalam daftar panduan wawancara yang 

diajukan langsung kepada masing-masing informan. 

b. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. Menurut Sugiyono (2017: 203), 

dalam teknik observasi dilakukan pengamatan dan pencatatan secara 

langsung terhadap gejala yang tampak dalam objek penelitian. Dalam 

penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui proses pengolahan 

data tentang perubahan alokasi anggaran Dana Desa tahun 2020. 

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah 

pengambilan data dengan mempelajari atau meneliti dokumen-dokumen 

atau arsip-arsip yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. 

Pengambilan data tersebut berkaitan dengan pengelolaan alokasi 

anggaran Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 di Desa 

Ngareskidul. Teknik dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data APBDesa dan Perubahan APBDesa tahun 

2020 dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.  



36 

 

 

 

3.5 Definisi Variabel dan Definisi Operasional 

3.5.1 Definisi Variabel 

Definisi variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi 

objek dalam penelitian. Definisi variabel bertujuan untuk 

mengarahkan peneliti saat melakukan penelitian, maka disusun 

definisi variabel yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian 

ini, yaitu: 

a. Dana Desa  

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi 

desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

b. Anggaran 

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan 

dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, 

transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang 

disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu 

periode 

c. Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan sumber daya 

yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam 

peningkatan pelayanan publik. 

 

3.5.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu unsur penelitian yang 

menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga 

membantu komunikasi antar penelitian. Penjabaran definisi 

operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Dana Desa 

Dana Desa dapat digunakan untuk program aksi cepat yang 

segera dimulai dan dapat digunakan untuk program lain untuk 

meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang disebabkan 

adanya Pandemi COVID-19. Pengelolaan keuangan desa dapat 
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dijalankan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 

b. Anggaran 

Anggaran digunakan pemerintah sebagai alat untuk 

mengatur urusan pemerintahan dan juga dapat mempengaruhi 

kondisi kehidupan negara yang bersumber dari masyarakat. 

Dalam menyusun anggaran harus memperhatikan prioritas 

program yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas 

melalui program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. 

Sehingga dalam pada masa Pandemi pemerintah melakukan 

perubahan anggaran yang ditujukan untuk penanganan COVID-19 

dan BLT-DD. 

c. Akuntabilitas  

Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus dilakukan 

pemerintah desa dalam mengelola perubahan alokasi anggaran 

Dana Desa pada masa Pandemi COVID-19. Akuntabilitas 

pemerintah Desa Ngareskidul dalam mengelola keuangan dapat 

dinilai mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah dijalankan oleh 

pemerintah Desa Ngareskidul. 

 

3.6 Proses Pengolahan Data 

Setelah data-data diperoleh dari lapangan dan terkumpul semua, 

maka tahap selanjutnya adalah mengolah data. Pengolahan data tersebut 

meliputi beberapa tahapan sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data  

Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan 

proses mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan 

fenomena yang sedang diteliti. Pengumpulan data tersebut berdasarkan 

fakta-fakta yang diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan. Data 

tersebut dapat diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan 

dokumentasi dan studi kepustakaan. 

Peneliti mengumpulkan data berupa hasil wawancara dengan 

informan yang telah ditentukan, data APBDesa tahun 2020 sebelum 

dilakukan perubahan dan data APBDesa setelah dilakukan perubahan 

karena Pandemi COVID-19. 
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b. Reduksi Data 

Tahap reduksi data yaitu kegiatan peneliti untuk melakukan 

proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, 

mengabsahkan dan mentransformasi data kasar atau data mentah yang 

diperoleh dari data lapangan, dimana kesimpulan akhir dapat 

digambarkan dan diverifikasikan. Dalam penelitian ini, proses reduksi 

data yang dilakukan oleh peneliti dimulai dengan menelaah seluruh data 

yang telah didapat berupa hasil wawancara berkaitan dengan 

akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, APBDesa sebelum perubahan dan 

APBDesa setelah perubahan. Reduksi data yang dilakukan pada hasil 

wawancara dilakukan dengan memilah data yang relevan dan kurang 

relevan. Dari hasil data yang kurang relevan tidak disajikan dalam 

penelitian. Untuk data APBDesa dilakukan perbandingan antara 

APBDesa sebelum perubahan dan setelah perubahan. 

c. Penyajian Data 

Tahap penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang 

tersusun untuk memberikan kemungkinan pengambilan kesimpulan dan 

penarikan tindakan. Data yang diperoleh dari penelitian dikelompokkan 

berdasarkan pokok permasalahan.  

Peneliti menyajikan data hasil wawancara berdasarkan tahap 

pengelolaan keuangan desa dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah 

desa dalam menjalankan prinsip akuntabilitas pengelolaan perubahan 

alokasi anggaran Dana Desa pada masa pandemi COVID-19. Data hasil 

perbandingan APBDesa sebelum perubahan dan setelah perubahan 

disajikan dalam bentuk tabel berisi ringkasan pendapatan dan belanja 

desa yang mengalami perubahan. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam mengelola data, dimana 

dalam penarikan kesimpulan hasil penelitian ditulis dengan lebih rinci 

dan jelas sehingga hasilnya mudah dipahami. Dari hasil pengolahan 

data, peneliti memiliki penjabaran kesimpulan informasi sebagai 

berikut: 

1) Perubahan alokasi anggaran Dana Desa tahun 2020 di Desa 

Ngareskidul 

2) Akuntabilitas yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Ngareskidul 

dalam melakukan perubahan alokasi anggaran Dana Desa tahun 

2020. 
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3) Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Ngareskidul dalam 

melakukan perubahan alokasi anggaran Dana Desa tahun 2020. 

 

3.7 Metode Analisa Data 

Analisis data adalah mengelompokkan data dengan mempelajari data 

kemudian memilah data-data yang telah terkumpul untuk mencari data 

penting yang harus dipelajari. Data penelitian yang sudah terkumpul 

kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan 

menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam 

bentuk data kualitatif. Metode analisis data kualitatif dalam penelitian ini 

dilakukan dengan teknik sebagai berikut : 

a. Mengorganisir Data 

Mengorganisir data adalah kegiatan menyusun data-data yang 

diperoleh dalam penelitian menjadi lebih rapi. Data yang diperoleh 

dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara, data APBDesa tahun 

2020 sebelum dilakukan perubahan dan data APBDesa tahun 2020 

setelah dilakukan perubahan.  

Data hasil wawancara tersebut di edit ke dalam bentuk dokumen 

dan dikelompokkan berdasarkan tahap-tahap dalam pengelolaan 

keuangan. Sedangkan data APBDesa sebelum dilakukan perubahan 

dibandingkan dengan APBDesa yang telah dilakukan perubahan karena 

Pandemi COVID-19. Perbandingan tersebut dilakukan dengan membuat 

tabel yang berisi data pendapatan dan belanja yang mengalami 

perubahan atau pergeseran. 

b. Pemeriksaan Data  

Pemeriksaan data merupakan suatu kegiatan memeriksa data yang 

terkumpul dan memeriksa kelengkapan hasil penelitian yang diperoleh 

dari lapangan. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan 

penulisan, sehingga akan mendukung dalam proses penelitian 

selanjutnya.  

Peneliti melakukan pemeriksaan ulang pada data hasil wawancara 

untuk memastikan informasi yang didapatkan telah cukup dan relevan 

dengan topik penelitian yang diangkat. Pemeriksaan pada data APBDesa 

tahun 2020 dan data perubahan APBDesa tahun 2020 dilakukan untuk 

menyesuaikan perhitungan dana yang dilakukan pergeseran baik 

bertambah maupun berkurang. 
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c. Koding data 

Penelitian kualitatif perlu dilakukan koding data, karena hampir 

seluruh ukuran data-datanya verbal tidak dalam bentuk angka. Sehingga 

koding bertujuan untuk menyeragamkan beberapa hal yang memiliki 

makna sama. Dalam penelitian ini, dilakukan penyeragaman hasil 

wawancara dengan informan Desa Ngareskidul. Data-data yang 

memiliki arti sama dibuat dalam satu penjelasan.


