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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode survey. Menurut (Sugiyono, 

2010) metode explanatory research merupakan metode penelitian yang bermaksud 

menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti. Berdasarkan uraian tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini merupakan penelitian yang 

digunakan untuk mengungkapkan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Batu Putih Daya Kecamatan Batu 

Putih Kabupaten Sumenep. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Batu Putih Daya Kecamatan Batu Putih 

Kabupaten Sumenep. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Sumber data pada penelitian ini terdari dua yaitu data primer dan data 

sekunder. Menurut Sugiyono (2014) data primer adalah sumber data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli data primer secara khusus dikumpulkan oleh 

peneliti untuk menjawab pertanyan dari peneliti. Data primer dalam penilitian ini 

diperoleh dari hasil wawancara secara langsung oleh peneliti terhadap responden 

yang berupa masyarakat di Desa Batu Putih Daya Kecamatan Batu Putih Kabupaten 

Sumenep. Selanjutnya Data sumber sekunder pada penelitia ini berupa data laporan 

dari BPS dan Bappeda Kabupaten Sumenep.  
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Pengukuran penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

Likert. Menurut (Sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa skala likert merupakan 

skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial.  

Jawaban yang diberikan responden, diberi nilai 1 sampai dengan 5 akan 

merefleksikan secara konsisten dari pernyataan atau sikap responden terhadap 

pemanfaatan alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa 

Batu Putih Daya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. 

untuk menganalisis secara kuantitatif pada penelitian ini, alternatif jawaban di 

tetapkan dengan skor. 

Tabel 3.1 Skor Pembagian Kategori dengan rata-rata jawaban Responden 

No. Rata-rata Persentase Kategori 

1 0% hingga 20% Sangat Kurang 

2 21% hingga 40% Kurang 

3 41% hingga 60% Cukup 

4 61% hingga 80% Baik 

5 81% hingga 100% Sangat Baik 

Sumber: Sugiyono (2014) 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Tujuan dari penjelasan tentang definisi operasional variabel adalah agar 

konsep yang digunakan dapat diukur secara empiris serta untuk menghindari 

terjadinya kesalahan penafsiran dan pengertian yang berbeda. Definisi operasional 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Alokasi Dana Desa (ADD) 
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Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan merupakan bagian dari dana 

perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) 

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi 

khusus.  

2. Pembangunan 

Pembangunan merupakan perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan 

tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai serta diharapkan memberikan 

manfaat bagi masyarakat. Beberapa aspek pembangunan yang dikaji dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Pembangunan Fisik yang terdiri dari Prasarana perhubungan (jalan dan 

jembatan), Prasarana pemasaran (pasar) dan Prasarana sosial (sekolah, rumah 

ibadah dan puskesma) 

b. Pembangunan sumber daya manusia yang terdiri dari pelatihan (skill) 

dibidang pertanian dan perikanan dan pembentukan kelompok usaha 

c. Peningkatan pelayanan masyarakat yang terdiri dari kesehatan, administrasi 

dan pendidikan 

3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat diketahui berdasarkan tiga indikator 

yaitu:  

a. Keadilan sosial yang terdiri dari beberapa indikator yaitu menurunnya 

jumlah pengangguran, meningkatnya interaksi sosial dan peningkatan 

pelayanan publik berupa pelayanan kesehatan, pendidikan dan 

keagamaan. 
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b. Keadilan ekonomi yang terdiri dari beberapa indikator berupa 

meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya kemiskinan dan 

rendahnya tingkat kesenjangan ekonomi. 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah KK (Kepala Keluarga) di Desa 

Batu Putih Daya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep. Populasi Kepala 

Keluarga di Desa Batu Putih Daya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep 

menurut BKKBN (2019) adalah sebanyak 1.610 Kepala Keluarga. 

3.5.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Batu Putih Daya 

Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep, yang mempunyai karakteristik yang 

sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian dan dapat dijadikan responden. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan Probability Sampling dimana 

Probability Sampling adalah pengambilan sampel yang memberikan peluang yang 

sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jika 

sampling dilakukan dengan metode yang tepat, anlisis statistik dari suatu sampel 

dapat digunakan untuk menggeneralisasikan keseluruhan populasi Sugiyono 

(2014). Penentuan besarnya sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

rumus slovin: 

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

Dimana: 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi (jumlah Kepala Keluarga) 
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e  = Batas toleransi kesalahan (error tolerance), yaitu tingkat kesalahan maksimum 

yang masih ditolerir (ditentukan 10%) 

      n = 
1.610

1 + ( 1.610×0,12 )
 

      n = 
1.610

1+( 1.610×0,01)
 

      n = 
1.610

1 + 16.10
 

      n = 
1.610

17.10
 

      n = 94.152= 95 kepala keluarga 

Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 

95 Kepala Keluarga.  

3.6 Teknik Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner selanjutnya akan diolah 

dan dianalisa dengan cara analisis deskriptif. Penelitian deskriptif (descriptive 

research) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang 

lampau. Menurut Furchan (2004), penelitian deskriptif mempunyai karakteristik: 

a) Penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya 

dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan obyektivitas, dan 

dilakukan secara cermat. 

b) Tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan, dan tidak adanya uji 

hipotesis.  

Menurut Ronny (2003), penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a) Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu.  
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b) Menguraikan satu variabel saja atau beberapa variabel namun diuraikan satu 

persatu.  

c) Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan (treatment). 

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai 

subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dan kelompok subjek 

yang diteliti. Beberapa contoh analisis data statistik deskriptif adalah penyajian data 

melalui tabel distribusi frekuensi, tabel histogram, mean dan skor deviasi. Dalam 

analisis ini, data dari masing-masing variabel akan ditentukan, di antaranya:  

1) Penskoran, langkah yang ditempuh adalah memasukkan data-data angket yang 

telah diperoleh kemudian menjumlahkan masing-masing jawaban yang 

diberikan responden dalam angket penelitian yang terdiri dari 10 soal yakni 

dengan memberi nilai pada setiap item jawaban pada angket untuk responden 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Alternatif jawaban sangat setuju dengan nilai 5  

 Alternatif jawaban setuju dengan nilai 4  

 Alternatif jawaban cukup setuju dengan nilai 3  

 Alternatif jawaban tidak setuju dengan nilai 2 

 Alternatif jawaban sangat tidak setuju dengan nilai 1 

2) Menentukan tabel frekuensi, penentuan tabel frekuwensi terdiri dari tabulasi 

jumlah jawaban responden pada setiap angket yang diajukan. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

𝐷𝑃 =
𝑛

𝑁
𝑥100% 
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Keterangan:  

DP = Deskriptif Persentase (%)  

n = Skor empirik (Skor yang diperoleh)  

N = Skor maksimal item pertanyaan 

3) Menentukan histogram, penyajian histogram dilakukan supaya lebih 

mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian 

4) Mencari nilai rata-rata (mean) dari setiap variabel penelitian, rata-rata yang 

dimaksud berupa rata-rata pada setiap variabel penelitian yang diperoleh dari 

skor jawaban keseluruhan responden 

5) Menentukan rentang pada rata-rata dari setiap variabel penelitian, rentang atau 

interval nantinya akan digunakan dalam menentukan kategori. Tabel kategori 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 Kategori rata-rata deskriptif 

No. Rata-rata Persentase Kategori 

1 0% hingga 20% Sangat Kurang 

2 21% hingga 40% Kurang 

3 41% hingga 60% Cukup 

4 61% hingga 80% Baik 

5 81% hingga 100% Sangat Baik 

Sumber: Sugiyono (2014) 
 


