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 BAB III 

 

METODE PENELITIAN  

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulisan melakukan penelitian di 

Desa Tambusai Timur di kantor Badan Usaha  Milik Desa. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dari penelitian ini adalah data kualitatif . Data kualitatif bersifat 

deskriptif, yakni data berupa kata-kata atau gambar yang diperoleh dari 

wawancara, catata lapangan dan dokumen-dokumen lainnya. sedangkan menurut 

Sugiyono (2013:8) data kualitiatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak 

tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambat dan foto. Data ini mempunyai peranan 

untuk menjelaskan secara deskriptif suatu masalah.  

Penulis akan memperoleh data dari hasil wawancara langusng dengan 

narasumber maupun data dari instansi Kantor Desa Tambusai Timur dan Kantor 

Badan Usaha Milik Desa Amanah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. 

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumbernya 

(Irawan: 2004:86). Data primer dalam penelitian diperoleh dengan cara 

observasi dan wawnacara langsung dengan informan penelitian mengenai 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Amanah  di Desa 

Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. 
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b. Data Sekunder 

Irawan (200:87) mengatakan data sekunder merupakan data yang 

diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data primer yang 

digunakan dalam penelitian berupa data yang bersumber dari dokumen-

dokumen atau arsip resmi yang berhubungan dengan penelitian. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung 

jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data 

dalam penelitiana ini yaitu: 

a.   Metode Observasi  

Observasi merupakan suaru pengamatan meliputi kegiatan 

pemuatan penelitian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh 

alat indra. Observasi dilakukan dengan pengamatan, pendengaran, 

perabaan dan pengucapan. Observasi juga merupakan pengamatan 

langsung dalam artian dapat dilakukan dengan tes rekaman gambar, 

rekaman suara (Suharsimi; 2006:156) 

b. Metode Wawancara  

Prasetya Irawan (2004:64) wawancara adalah metode penelitian 

yang datanya dikumpulkan melalui wawancara dengan Key Imforman. 

Dalam penelitian yang penulis lakukan adalah wawancara tidak 

tersturktur. Menurut Sugiyono (2013:228) wawancara tidak terstuktur 

adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 
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pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. 

c. Metode Dokumentasi  

Menurut Arikunto (2006:158) dokumnetasi adalah mencari dan 

mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku 

dan surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. . 

 

3.4 Informan Penelitian  

Key informan adalah orang dari lokasi penelitian yang dianggap paling 

mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informasi, bersedia bekerjasama, 

mau diajak berdiskusi dan membahas hasil penelitian dan memberikan petunjuk 

kepada siapa saja, sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi lebih mendalam 

tentang suatu masalah. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Purposive Sampling 

yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Penulis 

menggunakan teknik triagulasi yang berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari  sumber data 

yang sama secara serempak.  

Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan 

tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepala Desa Tambusai Timu 1 orang 

2. Pengurus BUMDesa Amanah 4 orang 

3. Badan Permusyawaratan Desa 2 orang 

4. Masyarakat 4 orang  
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3.5 Teknis Analisa Data 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu 

mendiskripsikan data semaksimal mungkin sesuai dengan teori-teori yang 

kualitatif, yaitu setelah data dan informasi yang diperlukan diperoleh  maka data 

ditambah dengan keterangan yang sifatnya mendukung dan menjelaskan 

penelitian untuk kemudian dianalisa secara kualitatif,  dengan menggambarkan 

secara utuh kenyataan mengenai pengelolaan potensi Desa oleh Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDesa) Amanah kemudian dapat diambil kesimpulan. 

 

 

 


