
III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, karena

mengungkapkan fenomena-fenomena atau masalah-masalah berlandaskan

atas logika keilmuan. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Mukhtar (2013:

29) adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan

sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika

keilmuan, prosedur, dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat

sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni. Menurut Mukhtar (2013: 29)

penelitian deskriptif kualitatif pada hakikatnya menggunakan data sebagai

acuan dalam penelitian. Data dalam penelitian kualitatif terbagi atas dua hal

yaitu data primer dan data sekunder. Keduanya harus ditemukan oleh peneliti

pada saat melakukan penelitian.

Penelitian ini menyajikan analisis terhadap fenomena melalui kata-kata,

bukan angka-angka. Hasil penelitian merupakan gambaran dari fakta yang

ditemukan di lapangan yang akan diolah secara lebih dalam dan terperinci.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mendapatkan gambaran yang jelas dan

mendalam mengenai pengawasan yang dilakukan Badan Permusyarawaratan
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Desa terhadap Pemerintah desa terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa pada

tahun 2013.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakan

oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Tempat merupakan daerah atau

wilayah di mana subjek atau objek penelitian yang hendak diteliti. Penelitian

ini dilaksanakan pada Desa Waringin Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono.

Alasan dipilihnya desa tersebut sebagai lokasi penelitian didasari oleh

beberapa pertimbangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Desa Waringin Jaya merupakan desa yang menerima Alokasi Dana Desa

yang berjumlah Rp.117.003.000, dan melakukan kegiatan pemerintahan

dengan menggunakan dana tersebut.

2. Badan Permusyawaratan Desa Waringin Jaya melakukan Pengawasan

dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3. Desa Waringin Jaya merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bandar

Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur.

4. Pembangunan fisik Desa Waringin Jaya yang masih tertinggal

dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Bandar Sribhawono.

5. Kualitas sumberdaya manusia anggota BPD yang masih kurang

memahami hak dan kewajibanya.
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C. Fokus Penelitian

Moleong (2006: 92) menyatakan fokus penelitian merupakan pedoman untuk

mengambil data apa saja yang relevan dengan permasalahan penelitian. Fokus

penelitian harus konsisten dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang

diterapkan terlebih dahulu. Adapun fokus penelian ini berfokus pada proses

pengawasan yang dilakukan Badan Permusyarawaratan Desa terhadap

Pemerintah desa terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa. Bentuk dalam

melakukan pengawasan politik menurut Peters meliputi penganggaran,

investigasi, pelayanan publik dan pos audit.

1. Pengawasan penganggaran adalah peroses dimana BPD melakukan

pengawasan dalam peroses penyusunan anggaran pengelolaan Alokasi

Dana Desa. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan peroses

penyusunan anggaran ADD adalah BPD terlibat dalam musyawarah

pembuatan program pembangunan, melakukan pemeriksaan terhadap

program yang direncanakan dengan perioritas pembangunan desa yang

telah ditetapkan sebelumnya.

2. Pengawasan investigasi adalah peroses pengawasan BPD yang dilakukan

pada saat pembangunan program pengelolaan ADD dengan melakukan

investigasi. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan investigasi adalah

BPD menerima/menampung laporan indikasi penyelewengan, meneliti dan

menganalisis laporan yang diterima dan melakukan pengecekan

pengerjaan perogram penggunaan ADD sesuai dengan rencana

pembangunan yang telah dibuat.
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3. Pengawasan pelayanan publik adalah peroses pengawasan ADD dengan

melihat pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Pengawasan

pelayanan publik dilakukan BPD dengan menerima laporan adanya

pelayanan yang tidak sesuai dengan mustinya, melakukan pemecahan

masalah yang dihadapi dalam pelayanan publik dan melakukan kordinasi

dengan unsur pemerintah desa sebagai pemberi pelayanan publik.

4. Pengawasan pos audit adalah peroses pengawasan pengelolaan ADD pada

saat peroses pembangunan telah selesai dilakukan. Adapun yang dimaksud

dengan pengawasan pos audit adalah BPD terlibat dalam evaluasi dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD dengan melihat

pembangunan yang telah dilakukan disesuai dengan rencana awal,

melakukan pengecekan bukti-bukti tertulis penggunaan anggaran dan

melakukan pengecekan kualitas pembangunan yang dilakukan.

D. Jenis Data Penelitian

Menurut Mukhtar (2013: 100) sumber data dalam penelitian kualitatif berupa

kata-kata, tindakan dan tambahan data seperti dokumen dan lain-lain. Data

penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah yang berasal dari hasil wawancara

dapat ditulis atau direkam. Adapun yang diwawancarai oleh peneliti

berkaitan dengan penelitian ini adalah Kepala Desa Waringin Jaya,

Sekretaris Desa Waringin Jaya, Ketua BPD serta anggotanya dan
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beberapa tokoh masyarakat sebagai orang yang mengetahui tentang

pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan ADD di Desa

Waringin Jaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung

Timur.

Teknik pemilihan orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive

sampling. Alasan pemakaian teknik purposive sampling disebabkan oleh

bentuk dan ciri penelitian ini sendiri yaitu untuk mendapatkan informasi-

informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksaan penelitian ini dan

jumlah sampel berdasarkan kriteria yang akan diambil oleh peneliti.

Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

a. Kepala Desa Waringin Jaya yang dalam hal ini sebagai pelaksana

kebijakan ADD dan pihak yang wajib mempertanggung jawabkan

pelaksanaan kebijakan tersebut.

b. Sekretaris Desa selaku kordinator pelaksanaan Pengelolaan

Keuangan Desa.

c. Ketua BPD, sebagai pihak yang menerima laporan

pertanggungjawaban kepala desa mengenai pelaksanaan ADD.

d. Sekretaris BPD, sebagai pihak yang mencatat dan mengorganisir

seluruh laporan mengenai pelaksanaan ADD.

e. Beberapa tokoh masyarakat yaitu orang yang keritis terhadap

pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Waringin Jaya.

Secara keseluruhan jumlah yang diwawancarai sebanyak 7 (tujuh) orang.

Jumlah ini dianggap sudah cukup mewakili ciri keseluruhan orang-orang
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yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan

pengawasan BPD terhadap pengelolaan ADD yang dimaksud.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber tertulis dapat dibagi menjadi sumber

buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan

dokumen resmi. Adapun yang menjadi sumber tertulis dalam penelitian

ini yaitu berupa Tugas Pokok dan fungsi Kepala Desa Waringin Jaya,

Peraturan-peraturan terkait tentang penelitian serta laporan hasil rapat

musrenbang Desa Waringin Jaya tahun 2013.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Gorden dalam Herdiansyah (2010: 118) mengatakan “wawancara

merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan

untuk menggali dan mendapatkan informasi  untuk suatu tujuan tertentu”.

Wawancara merupakan suatu cara mendapatkan informasi secara

langsung kepada informan. Wawancara yang dilakukan peneliti dalam

penelitian ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama yaitu tahap persiapan,

peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan teori

yang peneliti gunakan serta sesuai dengan fokus penelitian ini. Pedoman

wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan terkait tentang pengawasan

yang dilakukan BPD. Pedoman wawancara yang telah disusun,
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ditunjukan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah dosen

pembimbing penelitian untuk memberikan masukan dan selanjutnya

peneliti mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara. Peneliti

selanjutnya berkoordinasi dengan subyek penelitian yaitu anggota BPD

(ketua dan sekertaris), Kepala Desa Waringin Jaya beserta Sekertarisnya

serta tiga tokoh masyarakat yang terlibat dalam musrenbang desa. Untuk

itu sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek

tentang kesiapanya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk

diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut

mengenai waktu dan temapat untuk melakukan wawancara.

Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, peneliti membuat kesepakatan

dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara

berdasarkan pedoman yang dibuat. Pelaksanaan wawancara dilakukan

dengan peneliti mendatangi subyek penelitian sesuai dengan yang

disepakati sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan cara dicatat

langsung oleh peneliti. Setelah wawancara dilakukan dengan para subyek

penelitian, peneliti memindahakan hasil catatan tangan kedalam

komputer untuk ditampilkan dalam hasil penelitian. Selanjutnya peneliti

melakukan analisis data dan interprestasi data sesuai dengan langkah-

langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab

ini. Setelah itu peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan hasil analisis

data yang dilakukan.
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2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis.

Dokumen yang dimaksud yaitu berupa tugas pokok dan fungsi Kepala

Desa Waringin Jaya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat

Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Daerah

Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2007 tentang Badan

Permusyawaratan Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Alokasi

Dana Desa. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 401 Tahun 2013

tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten

Lampung Timur Tahun 2013. Serta laporan hasil rapat Desa Waringin

Jaya tahun 2013.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah

mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan

data sebagaimana yang disebutkan adalah:
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1. Editing

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data

yang telah diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi untuk

menghindari kekeliruan dan kesalahan. Tahap editing yang dilakukan

oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara berupa

kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan

kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami.

2. Interpretasi

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang

lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang

dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau

hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi

akurat yang diperoleh di lapangan. Interpretasi yang dilakukan oleh

penulis dalam penelitian ini adalah pembahasan hasil penelitian

mengenai pengawasan Badan Permusyarawaratan Desa Waringin Jaya

terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan yang dilakukan setelah data dari seluruh responden

atau sumber data lain terkumpul. Dalam hal ini peneliti menganalisis data

yang dihasilkan melalui wawancara terhadap subyek penelitian, sehingga

peneliti dapat memecahkan pokok persoalan yang timbul dalam penelitian ini.
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Selanjutnya peneliti dapat menyimpulkan beberapa pokok persoalan berikut

pemecahan masalahnya juga peneliti dapat memberikan beberapa saran yang

merupakan bagian dari solusi dalam memecahkan persoalan yang timbul

dalam penelitian ini.

Menurut Huberman dalam Mukhtar (2013:135) analisis data deskriptif

kualitatif mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan,

ketiga jalur analisis data tersebut menjadi acuan dalam tulisan ini. Penelitian

ini dinyatakan selesai jika data dalam kondisi jenuh, yaitu saat peneliti

menanyakan kepada informan yang diwawancarai tentang informan lain yang

direkomendasikan, jawabannya tetap berkisar pada informan-informan

sebelumnya yang sudah penulis wawancarai.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data “kasar” yang

muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang

dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah analisis yang menajam,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

mengorganisasi data mengenai pengawasan Badan Permusyarawaratan

Desa Waringin Jaya dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan

akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
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2. Penyajian Data (Display Data)

Hasil reduksi data kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk teks

naratif-deskriptif. Tahap penyajian data berisi tentang pengolahan data

setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah

memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai

tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan

memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan

sederhana.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion)

Tahap ini adalah tahap akhir analisis data. Kesimpulan menjurus pada

jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian. Dalam

konteks penelitian ini penulis menggunakan 4 indikator untuk

mengetahui pengawasan BPD. Kemudian berdasarkan hasil temuan

dilapangan melalui wawancara dan dokumentasi dilapangan yang

dikaitkan dengan kesemua indikator tesebut maka penulis mendapati

bahwa beberapa indikator pengawasan BPD belum berjalan dengan baik.

Untuk mengetahui validitas data peneliti menggunakan triangulasi teknik

dan triangulasi sumber. triangulasi teknik yaitu untuk mengetahui atau

menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu

wawancara, dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan

dengan cara menanyakan hal sama melalui sumber/informan yang

berbeda dari pihak pemerintah desa dan BPD, jika sumber data
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memberikan data yang sama berarti data dikatakan kredibel. Bedasarkan

hasil data tersebut sehingga penulis dapat menarik kesimpulan yang

kemudian dipaparkan pada bagian kesimpulan dan saran.


