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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian 

Penelitian ini di 19 desa yang ada di Kota Batu yang terdiri dari 3 

kecamatan yaitu kecamatan Batu, kecamatan Bumiaji dan Kecamatan 

Junrejo, dipilihnya lokasi ini karena sesuai dengan judul penelitian. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian mix metode yaitu 

gabungan kuantitatif dan kualitatif dimana datanya berupa angka yang 

dapat dihitung secara nyata dan wawancara. Data yang digunakan yaitu 

berupa data Alokasi Dana Desa tahun 2017-2018 di 19 desa yang ada di 

Kota Batu dan hasil wawancara.  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kota Batu yang 

berjumlah 19 desa. Teknik pengumpulan sampel yaitu menggunakan 

metode sensus yang dimana semua populasi dijadikan sampel. Maka 

sampel dalam peneltian ini yaitu 19 desa di Kota Batu itu artinya 

penelitian ini menggunakan seluruh desa yang ada di Kota Batu.  

D. Definisi Operasional 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa 

di Kota Batu yang diukur melalui rasio pengukuran efektivitas, serta 

menggunakan analisis SWOT. 
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1. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah 

kota kepada pemerintah desa, data yang digunakan yaitu dalam 

bentuk anggaran realisasi penerimaan dan target penerimaan di 

19 Desa Kota Batu tahun 2017-2018. 

2. Rasio Pengukuran Efektivitas yaitu dalam bentuk perhitungan 

dari anggaran realisasi belanja ADD dibagi dengan target 

penerimaan ADD di 19 Desa Kota Batu tahun 2017-2018, 

dengan rumus sebagai berikut : 

Rasio Efektivitas i = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐴𝐷𝐷 𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐴𝐷𝐷 𝑖
 x 100% 

Keterangan i : Desa di Kota Batu 

3. Analisis SWOT yaitu  hasil wawancara tentang kekuatan, 

kelemahan, peluangan dan tantangan yang dihadapi dalam 

pengelolaan alokasi dana desa pada Desa di Kota Batu. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dan data primer. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan 

Alokasi Dana Desa pada 19 Desa di Kota Batu tahun 2017-2018 berupa 

anggaran alokasi dana desa dan realisasi belanja alokasi dana desa. 

Sedangkan data primer diperoleh dari wawancara. 

C. Teknik Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode 

dokumentasi dan metode wawancara. Data ini diperoleh berupa data 
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angka tentang laporan Alokasi Dana Desa tahun 2017-2018 yang 

kemudian disajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk narasi yang 

diperoleh langsung dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) 

Kota Batu. Serta wawancara dengan kepala seksi kerjasama desa di 

DP3AP2KB) Kota Batu. 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik analisis deskriptif dan teknik analisis model 

interaktif. Teknik analisis deskriptif menggunakan rasio pengukuran 

efektivitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan menggunakan 

perhitungan sebagai berikut : 

Rasio Efektivitas i = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐴𝐷𝐷 𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐴𝐷𝐷 𝑖
 x 100% 

Keterangan i : Desa di Kota Batu 

Dengan melihat kriteria pengukuran efektivitas, jika diatas 100% maka 

sangat efektif, antara 90-100% maka efektif, antara 80-90% maka bisa 

dikatakan cukup efektif, dan antara 60-80% maka kurang efektif serta 

kurang dari 60% maka dikatakan tidak efektif. (Kepmendagri 

No.690.900.327 Tahun 1996) 

Dengan beberapa tahapan teknis analisis model interaktif sebagai 

berikut : 
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1. Reduksi Data, dimana membandingkan data mentahan dari data 

target / anggaran alokasi dana desa dengan realisasi belanja alokasi 

dana desa 19 Desa di Kota Batu tahun 2017-2018  

2. Penyajian Data, dimana data target/ anggaran alokasi dana desa 

dengan realisasi belanja alokasi dana desa dimasukkan kedalam 

tabel per Desa serta melakukan perhitungan rasio efektivitas. 

3. Penarikan Kesimpulan, dimana hasil dari perhitungan rasio 

efektivitas dilihat dengan menggunakan kriteria atau standar 

pengukuran efektivitas. Sehingga dapat mengetahui data tersebut 

efektif ataupun tidak efektif.   


