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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif menggunakan teknik 

analisa deksriptif. Usman dan Purnomo (2009:129) menyebutkan teknik analisa  

deskriptif kualitatif artinya hasil wawancara dari  Informan kemudian yang  akan 

dianalisa dan mempengaruhi informan berprilaku seperti reduksi, kesimpulan, dan 

vertifikasi. 

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian  

Lokasi dilakukan penelitian ini yaitu pada Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji 

Kota Batu . Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga Februari 

2019. 

3. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data Primer yaitu peneliti secara langsung memperoleh data 

dengan cara observasi dan terjun langsung ke lapangan tentang 

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bumiaji. 

2. Data Primer  

Data sekunder yaitu peneliti secara tidak langsung memperoleh 

Data tetapi menggunakan Data Target dan Realisasi ADD di Desa 

Bumiaji. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan yang tampak secara sistematis . 

Sutopo (2002: 64) “Teknik observasi dipakai untuk memperoleh data yang 

berupa , tempat penelitian, dan rekaman suara atau hasil dokumentasi. 

2. Wawancara 

Untuk mewujudkan data informasi yang benar dan sesuai lapangan, 

yang utama pengumpulan data. Informasi mengenai Pengelolaan 

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan memberikan pengetahuan 

dan wawasan yang lebih dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas yang 

dilandasi soft skill  dalam keahliannya, informan yang diwawancarai dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Kepala Desa Bumiaji 

b. Sekertaris Desa Bumiaji 

c. Ketua BPD Desa Bumiaji 

d. Tokoh Masyrakat  

e. Masyarakat Desa Bumaiji 

3. Dokumentasi  

Sugiyono (2010: 329), “Dokumentasi adalah Catatan yang berisi dari 

hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan kemudian disimpan dan diperoleh 

dari kegiatan wawancara dan observasi. 
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5. Teknik Analisis Data 

1.  Penelitian   adalah deksriptif kualitatif.  

Analisis data merupakan upaya dalam mengelolah data menjadi 

informasi yang sistematis  dan mudah dipahami sehingga dapat menarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2010: 24). 

Menurut Indriantoro dan Sopomo (1999: 16). Tahap-tahap yang dapat 

dilaksanakan, yaitu: 

a. Peneliti mengumpulkan informasi yang telah dikumpulkan 

b. Pencatatan dari hasil informasi yang telah dikumpulkan 

c. Mengelola pernyataan dengan cara horizonaliting ialah 

menghilangkan pernytaan yang tidak relevan  

d. Menyederhanakan agar mudah dimengerti pembaca  

e. Mulai menarik kesimpulan dan disajikan dan bentuk narasi yan 

baik dan mudah di pahami 

2. Untuk menghitung tingkat efektivats menggunakan rumus sebagai 

berikut :  

Efektivitas  :  Realisasi ADD     X  100% 

                                   Target ADD  

Dikatakan efektivitas jika mencapai rasio 90 sampai dengan 100% , 

tolak ukur efektitas yang ditetapkan Departemen Dalam Negri, Kemendagri 

Nomor 690.900.327, adalah :  

 

a. Hasil mengenai data Realisasi dan  Target alokasi dana desa 

apabila tercapai  100% digolongkan katagori sangat baik, 
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b. Hasil mengenai data Realisasi dan  Target alokasi dana desa 

apabila tercapai  90-100% digolongkan katagori  baik, 

c. Hasil mengenai data Realisasi dan  Target alokasi dana desa 

apabila tercapai  80-89% digolongkan katagori cukup baik, 

d. Hasil mengenai data Realisasi dan  Target alokasi dana desa 

apabila tercapai  60-79% digolongkan katagori kurang baik, 

e. Hasil mengenai data Realisasi dan  Target alokasi dana desa 

apabila tercapai  <60% digolongkan katagori tidak baik, 

3. Untuk menghitung tingkat partisipatif jumlah kehadiran sebagai 

berikut: 

a. Pra Musdus =  Jumlah Kehadiran          X 100% 

Jumlah Anggota  

b. Musdus  = Jumlah Kehadiran X 100% 

  Jumlah Anggota   

c. Musrembangdes = Jumlah Kehadiran  X 100% 

 

 Jumlah Anggota  

 

 


