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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bangkinang Kota, Provinsi 

Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pertimbangan bahwa di kota ini masih 

belum terimplementasi dengan baik kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Adapun 

waktu penelitian untuk memperoleh data dan informasi dilaksanakan pada 

tahun 2017 sampai dengan 2018.  

 

3.2 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan deskriptif yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih (indepeden) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara 

variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi penelitian ini berusaha 

menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Sedangkan metode 

yang peneliti gunakan adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data yang  

berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. (Sugiyono. 2016:11) 

 

3.3 Sumber Data 

Menurut Marzuki sumber data merupakan benda dan bergantung pada 

jenis data atau orang tempat dilakukannya penelitian. (dalam Idrus, 2009: 21) 

1. Data primer  

Data yang diperoleh langsung dari informan dan responden baik 

melalui wawancara, observasi, kuisioner yang berisi pertanyaan-
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pertanyaan mengenai bagaimana implementasi usaha simpan pinjam pada  

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kecamatan Bangkinang Kota. 

2. Data sekunder  

Data yang diperoleh peneliti dari semua sumber yang sudah ada 

sebelumnya. Data sekunder bisa didapat dari berbagai sumber misalnya buku 

materi, laporan dan sebagainya yang dianggap berhubungan dengan sumber 

yang diteliti. Data sekunder yang peniliti dapatkan yaitu bersumber dari 

Kantor Badan Usaha Milik Desa melalui laporan-laporan, buku-buku atau 

dokumentasi mengenai data pegawai pelaksana Badan Usaha Milik Desa 

dan data mengenai pelanggaran terhadap perda Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes).  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk pengambilan data yang relavan diatas penulis menggunakan 

pengumpulan data informasi dengan cara: 

a. Observasi 

Yaitu metode pengumpulan data melelui pengamatan langsung 

atau peninjauan secara cermat pada lokasi penelitian. Penulis melakukan 

pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan informasi, 

data dan lain sebagainya mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

b. Wawancara/Interview 

Yaitu dengan mengadakan Tanya jawab dengan responden untuk 

mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi  ini  digunakan untuk pengumpulan data sekunder 

seperti gambaran kondisi umum desa dan gambaran umum tentang  

bagaimana implementasi kebijakan Tentang Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes). 

 

3.5 Key Informant 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan key informant sebagai 

objek informasi mengenai Implementasi Usaha Simpan Pinjam Milik Desa 

(BUMDes) Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kab. Kampar. 

Adapun kegunaan key informant atau pelaku memang benar-benar 

mengetahui dan menguasasi masalah, serta terlibat langsung dengan masalah 

penelitian.   

Pemilihan key informant sebagai sumber data dalam penelitian ini 

adalah berdasarkan pada asas subjek yang menguasasi permasalahan, 

memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Key-

informant yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi 

syarat. 

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah key-informantnya, 

tetapi tergantung tepat atau tidaknya pemilihan key-informant yang diteliti. 

Dengan demikian jumlah key-informant yang digunakan dalam penelitian ini 

ditentukan dengan teknik Snowball Sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar ibarat bola salju yang 

menggelinding yang lama-lama jadi besar. (Sugiyono: 97). Dimana dalam 
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penentuan sampel, pertama-tama pilih satu atau 2 0rang, tetapi karena dengan 

dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka 

peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih mengetahui dan dapat 

melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu 

seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak dan data yang didapat 

akan maksimal dan sudah memadai. 

Adapun kriteria penentuan key-informant yang tepat dalam pemberian 

informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai Implementasi Usaha 

Simpan Pinjam Milik (BUMDes) Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota 

Kab.Kampar. Berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah 

orang-orang yang mengetahui dan ikut terlibat dalam program peningkatan 

pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui BUMDes, sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Key Informan  

 

No Nama Informan Jumlah Informan 

1. Kepala Desa Ridan Permai Kecamatan 

Bangkinang Kota  

1 Orang 

2. Ketua Pengelola Badan Usaha Milik Desa 

Kec.Bangkinang Kota 

1 Orang 

3. Kasir Usaha Milik Desa Kec.Bangkinang Kota 1 Orang 

4. Tata Usaha Milik Desa Kec.Bangkinang Kota 1 Orang 

5. Pemanfaat Dana Usaha Simpan Pinjam Kec. 

Bangkinang Kota 

4 Orang  

7. Masyarakat. 4 Orang 

Jumlah 12 Orang 

Sumber: Data Olahan Tahun 2018 

 

3.6 Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang 
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berguna dan memecahkan masalah penelitian. (Suharsimis, Arikunto. 

2010:278) 

Peneliti mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh 

kemudian membandingkan serta menginterprestasikan data dengan fakta yang 

ada di lapangan, apakah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Analisa 

data dalam penelitian berlangsung bersama dengan proses pengumpulan data, 

redukasi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Langkah-

langkah yang dilakukan untuk menganalisa data dalam penelitian ini melalui 

empat tahapam, yaitu: 

1. Pengumpulan Data (data collection), 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dalam berbagai macam, 

yaitu dengan wawancara, obeservasi, dan dokumentasi. 

2. Reduksi Data (data reduction), 

 Pada tahap ini peneliti melakukan proses pemurnian, pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan merupakan 

bentuk analisa yang menolong, mengarahkan, mengorganisasikan data 

dengan cara sedemikan rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat 

ditarik dan diverifikasi. 

3. Penyajian Data (data display), 

Penyajian data yang dimaksud agar mudah bagi peneliti untuk 

melihat gambaran secra keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari 

peneliti untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. 
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4. Kesimpulan atau Verifikasi (conclusion drawing atau verifying) 

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara 

terus menerus sepanjang proses penelitan berlangsung. Penarikan 

kesimpulan atau verifikasi merupakan proses perumusan makna dari hasil 

penelitian yag diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan 

mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali mengenai 

kebenaran dari kesimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan 

konsistensi terhadap judul, tujuan, dan perumusan masalah yang ada 


