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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti 

untuk mendapatkan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti guna 

memperoleh data yang akurat. Untuk memperoleh data yang akurat atau 

mendekati yang sebenarnya sesuai dengan fokus penelitian, maka penulis 

memilih dan menetapkan lokasi penelitian di dua desa yaitu di desa Sei 

Beras-Beras dan desa Rimpian kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten 

Indragiri Hulu. 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data yang digunakan oleh penulis dalam kegiatan penyusunan 

skripsi ini adalah jenis data kualitatif dengan cara mengumpulkan 

beberapa keterangan-keterangan sebanyak mungkin kemudian di 

interpretasikan sehingga akan menghasilkan suat penelitian yang 

berkualitas. 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam kegiatan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data yang langsung diperoleh  dari responden melalui wawancara 

. adapun data prmer yaitu data tentang peran BUMDes dalam 
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meningkatkan pendapatan  asli desa dikecamatan Lubuk Batu Jaya 

Kabupaten Indragiri Hulu. 

b. Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang didapat dari 

pihak lain seperti dokumen-dokumen serta keterangan-keterangan 

lainnya yang mendukung kegiatan penelitian ini. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan yang diharapkan, maka 

penelitian ini harus mencari data, informasi dan keterangan-keterangan 

berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan atau lokasi penelitian. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung 

atau peninjauan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian. 

2. Wawancara menurut Nurul Zuriah (2009:179) wawancara ialah alat 

pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan 

secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, ciri utamanya dari 

wawancara adalah pencari informasi dan sumber informasi. 

3. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2007;231) dokumentasi yaitu mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, arsip-arsip, notulen rapat dan sebagainya. Dokumentasi 

digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. 

Dokumentasi yang dilakukan seperti dokumentasi kegiatan dilapangan. 
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3.4. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memberikan data berupa informasi 

kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling dimana peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui tentang 

permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini akan 

memberikan keterangan untuk mendapatkan data penelitian ini adalah : 

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten 

Indragiri Hulu 1 (orang), 

2.  Kepala Bidang BUMDes Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa (1 orang) 

3.  Kepala desa di dua desa (2 orang) 

4.  Kepala BPD dari dua desa (2 orang)  

5.  Pengelola BUMDes dari dua desa sebanyak (6 orang) 

Penelitian ini juga memanfaatkan informasi dari masyarakat pemanfaat 

bumdes, yang bertujuan untuk mengkroscek atau memperoleh informasi yang 

diperoleh dari sampel. Dalam hal ini masyarakat sebagai pemanfaat bumdes 

berperan sebagai informan. 

 

3.5. Teknik Analisa Data 

Untuk menguji kebenaran penelitian secara empiris, penelitian penelitian 

yang menggunakan analisa data secara deskriptif. Sehingga bisa menjelaskan 

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Asli Desa (PADes) di desa Sei Beras-Beras dan Desa Rimpian kecamatan Lubuk 

Batu Jaya. Analisa deskriptif diawali dengan pengumpulan data, penyajian data, 

analisa data, secara empiris dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. 


