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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Menurut Bungin (2007:73) teknik analisis dalam 

penelitian kualitatif tergantung pada pendekatan yang 

digunakan. Penelitian kali ini menggunakan meode kualitatif 

yang menggunakan pendekatan deskriptif. 

 

3.2. Data dan Sumber Data 

 

Data yang diperoleh berasal dari wawancara langsung 

dengan informan yang terpercaya dan mengetahui bagaimana 

pelaksanaan Dana Desa di Desa Mindahan Kecamatan Batealit 

Kabupaten Jepara. Menurut Patton (dalam Moleong, 2002:178), 

untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik 

Triangulasi Data. Jenis triangulasi data yang digunakan adalah 

triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam kualitatif, hal ini dapat 

dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan 

apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang di 

katakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tertentu dalam situasi penelitian dengan 

apa yang di katakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan 

keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang pemerintahan; 

(5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan. 
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3.3. Objek Penelitian 

 

Lokasi penelitian evaluasi akuntabilitas pengelolaan Dana 

Desa ini adalah di Desa Mindahan Kecamatan Batealit 

Kabupaten Jepara. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan 

karena tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang 

dilaksanakan oleh pengelola Dana Desa di wilayah Desa 

Mindahan Kecamatan Batealit perlu ditingkatkan guna 

mendukung terwujudnya good governance.  

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

 

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang 

valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk 

mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara 

secara mendalam, yang dibantu dengan alat perekam 

(handphone). Alat perekam ini berguna sebagai bahan cross- 

ceck, jika pada saat analisa terdapat data, keterangan atau 

informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewancara. 

Dalam penelitian tentang Akuntabilitas pengelolaan Dana 

Desa di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, 

peneliti akan berperan penuh sebagai observer, sekaligus 

sebagai pewawancara, dengan melakukan wawancara secara 

langsung dan bersifat mendalam dan terbuka dengan para 

pengelola Dana Desa, serta mencatat semua kejadian dan data 

serta informasi dari informan yang selanjutnya dipergunakan 

sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian. 
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3.5. Metode Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan sebagai 

berikut : 

a. Membaca  transkrip  untuk  mengidentifikasi  

kemungkinan  tema-  tema yang muncul. Tema ini dapat 

memodifikasi proses pengambilan data; 

b. Membaca transkrip berulang-ulang sebelum melakukan 

koding untuk memperoleh ide umum tentang tema, 

sekaligus menghindari kesulitan; 

c. Selalu  membawa  buku  catatan,  komputer   atau   tape   

recorder  untuk mencatat pemikiran-pemikiran analitis 

yang muncul secara spontan. 

d. Membaca kembali data  dan  catatan  analisis  secara  

teratur,  dan  segera menuliskan tambahan-tambahan 

pemikiran, pertanyaan- pertanyaan. 

e. Mengembangkan interprestasi data dari hasil wawancara 

dan pengamatan, sesuai dengan tema dan tujuan 

penelitian dan menuangkan dalam draft laporan yang 

telah terstruktur dalam sistematika laporan. 

f.    Meng-edit dan me-review kembali tema demi tema dan 

secara keseluruhan, sekaligus sebagai cross-cek antar 

data dan informasi yang saling bertentangan untuk 

dikonfirm kembali kepada responden atau dilakukan 

pengecekan terhadap dokumentasi data lainnya seperti 

peraturan perundangan dan lain-lain. 
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3.6. Metode Analisis Data  

Langkah-langkah analisisnya dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

a. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau 

gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang 

telah dikumpulkan. 

b. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan 

pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian 

melakukan pengkodean data. 

c. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang 

dirasakan oleh responden dengan melakukan horizonaliting 

yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan 

memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang 

tidak relevan dengan topik dan  pertanyaan maupun 

pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih 

dihilangkan, sehingga yang tersisa hanya horizons (arti 

tekstural dan unsur pembentuk atau penyusun dari 

fenomena yang tidak mengalami penyimpangan). 

d. Pernyataan tersebut kemudian di kumpulkan ke dalam unit 

makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana 

pengalaman tersebut terjadi. 

e. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara 

keseluruhan dari fenomena tersebut sehingga menemukan 

esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan 

textural description (mengenai fenomena yang terjadi pada 

responden) dan structural description (yang menjelaskan 

bagaimana fenomena itu terjadi). 

f. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif 

mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan 

mendapatkan makna pengalaman responden mengenai 
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fenomena tersebut. 

g. Membuat laporan pengalaman setiap partisipan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


