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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah mengunakan  

pendekatan deskriftif kualitatif, yaitu penelitian yang hanya menggambarkan 

tentang subjek/objek penelitian yang diteliti, tidak memberikan perbandingan, 

hanya terdiri satu variabel mandiri yang tidak menghubungkan antara satu 

variabel dengan yang lain. Suatu penelitian yang berusaha mejawab dan 

mengetahui tentang Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik 

Desa Dian Koto pada desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu.  

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Desa Bandur Picak 

Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Pada Usaha Simpan Pinjam 

Milik Desa Dian Koto. Adapun alasan dipilihnya tempat ini sebagai lokasi 

penelitian dengan pertimbangan bahwa kantor BUMDes Desa Bandur Picak 

adalah bukan Bank yang dibentuk oleh pemerintah Desa yang bersangkutan, 

untuk mengelola dan menyalurkan Dana Usaha Desa kepada masyarakat yang 

membutuhkan bantuan dana.  Peneliti memilih daerah ini karena berdasarkan 

pengamatan penulis, terdapat permasalahan yang perlu penanganan lebih lanjut 

khususnya tentang masalah penelitian penulis yaitu masalah : Usaha Simpan 

Pinjam Pada BUMDes. Penelitian ini dilakukan mulai dari 12 September 2017- 

Februari 2018 
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3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

3.3.1  Data Primer 

 Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

Informan penelitian melalui wawancara (interview), dan observasi. Berupa 

identitas responden dan hasil tanggapan responden tentang bagaimanakah 

Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Dian Koto di 

Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.  

3.3.2  Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang sudah di publikasikan atau diolah 

oleh instansi yang terkait. Data ini dapat berupa arsip, buku, literatur, serta 

laporan tertulis yang berhubungan dengan penjelasan jenis dan proses 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Pada Badan 

Usaha Milik Desa Dian Koto di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar 

Hulu Kabupaten Kampar. Adapun data di peroleh meliputi: 

1. Undang-undang (Perda BUMDes) 

2. Peraturan Desa (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

3. Data usaha alamat dan jenis usaha simpan pinjam dari masyarakat penerima 

bantuan dana Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Dian 

Koto Desa Bandur Picak. 

4. Letak geografis, Monografi Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar 

Hulu 

5. Struktur Badan Usaha Milik Desa Dan lain-lain. 
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3.4 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah orang atau individu yang akan memberikan 

keterangan dan penjelasan serta menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh 

penulis guna menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh penulis dan  

memberikan informasi seputar permasalahan yang dijawab dalam wawancara 

kepada penulis, Yang menjadi informan pnelitian  dalam penelitian ini akan 

dijelaskan lebih terperinci pada tabel dibawah ini. 

Tabel III.1. Informan BUMDes Dian Koto Desa Bandur Picak Kecamatan 

Koto Kampar Hulu 

No Informan Jumlah 

1  B h     Kepala Desa Bandur Picak 1 

2 p Pembina Kabupaten BUMDes Dian Koto 1 

3 Ketua BUMDes Dian Koto 1 

4 Sekretaris BUMDes Dian Koto 1 

5 Bendahara BUMDes Dian Koto 1 

6 Staf  Analisis BUMDes Dian Koto 1 

7 Masyarakat /pemanfaat 10 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Wawancara 

 Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, 

dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti 

atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang 

akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 
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wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan. (Sugiyono. 2011:157-160) 

b. Observasi 

 Observasi adalah merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis, dua diantaranya yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Sutrisno Hadi (dalam 

Sugiyono, 2010:145) atau dengan kata lain suatu penyelidikan yang dijalankan 

secara sistematis dan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap 

kejadian-kejadian yang langsung. Jadi disini penulis melakukan pengamatan 

secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya 

dengan penelitian ini. Dalam kaitan penelitian ini penulis melakukan pengamatan 

secara langsung di lapangan mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Dian Koto Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu 

Kabupaten Kampar. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis atau film yang tidak 

dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang peneliti sedang record ialah 

setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk 

keperluan pengujian suatu peristiwa. Dengan demikian, dokumen disini meliputi 

materi (bahan) seperti potografi, video, film, memo, surat, diary, rekaman kasus 

klinis dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang, 

dan sebagai bagian berasal dari sajian kasus yang merupakan sumber data pokok 
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berasal dari hasil observasi partisipasi dan wawancara mendalam. (Almanshur, 

2016:199) 

3.6  Teknik Analisis Data 

 Untuk mengetahui Pengelolaan Usaha Simpan Pada Badan Usaha Milik 

Desa Dian Koto Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu, maka data 

yang diperoleh diklasifikasikan menurut jenisnya, kemudian dianalisis deskriptif 

kualitatif  yakni analisa yang berusaha memberikan gambaran-gambaran 

terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan mengenai 

Pengelolaan Usaha Simpan Pada Badan Usaha Milik Desa Dian Koto Di Desa 

Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu. 

 Menurut Miles dan Huberman, dalam (Silalahi 2010: 339) terdapat tiga 

teknik analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, 

bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. 3 teknik analisa data tersebut yaitu : 

1. Reduksi Data 

  Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan 

sebagai kuantitatif data. 
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2. Penyajian Data 

  Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data 

kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan 

dan bagan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk 

mengambil tindakan. 

 


