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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu 

Lokasi  penelitian  merupakan  tempat  yang  digunakan  oleh  peneliti 

untuk mendapatkan keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti guna 

memperoleh data yang akurat. Agar memperoleh data yang akurat atau 

mendekati kebenaran sesuai dengan fokus penelitian, maka penulis memilih dan 

menetapkan lokasi penelitian ini di Kampung Maredan Kecamatan Tualang 

Kabupaten Siak 

Pemilihan lokasi penelitian ini ditentukan secara “purposive”,  

yaitu didasarkan pada pertimbangan bahwa di Kampung Maredan Kecamatan 

Tualang Kabupaten Siak merupakan daerah yang telah melaksanakan 

pemberdayaan  melalui  peranan  BUMDes.  Dengan demikian  maka  penulis 

tertarik untuk meneliti peran BUMDes dalam pemberdayaan yang khususnya 

Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 

Penelitian ini penulis akan melakukan pada bulan November tahun 

2016 sampai selesai. Dimana penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDES)  Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten 

Siak. 
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3.2 Jenis Data dan Sumber Data 

 a. 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 

interpensikan sebaik muungkin sehingga akan menghasilkan suatu 

penelitian yang berkualitas. 

b. Sumber Data 

Adapun sumber-sumber data yang digunakan oleh penulis dalam 

kegiatan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer  

Data primer yaitu data atau informasi yang langsung dari 

keterangan responden yang melalui wawancara. Adapun data primer yaitu 

data tentang Peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat kampung 

maredan kecamatan tualang kabupaten siak. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder dalam penelitian yaitu data yang dapat diambil oleh 

penulis dari pihak lain seperti dokumen-dokumen serta keternagan-

keterangan lainnya yang mendukung kegiatan penelitian ini. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan, maka 

penelitian ini harus mencari data, informasi dan keterangan-keterangan 

berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan atau lokasi penelitian. 

 Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Observasi adalah merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses bilogis dan psikologis, dua diantaranya 

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Sutrisno 

Hadi (dalam Sugiono,2011:165) atau dengan kata lain suatu penyelidikan 

yang di jalankan secara sistematis dan dengan menggunakan alat indra 

terutama mata terhadap kejadian-kejadian yang langsung. Jadi penulis 

melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan 

data yang erat hubungannya dengan penelitaian ini. Dalam kaitan ini 

penilis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan mengenai 

peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan 

Masyarakat di Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 

2. Wawancara mendalam adalah pengumpulan data oleh penelitian dengan 

melakukan memberi pertanyaan kepada responden secara langsung 

dengan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, penulis memerlukan 

wawancara kepada pengelola BUMDes di Kampun Maredan 
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3. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

respondes untuk di jawabnya (Sugiono,2011:162). Atau dengan kata lain 

pengumpulan data dengan menggunkan daftar pertanyaan yang 

disebarkan kepada responden mengenai peran BUMDes dalam 

Pemberdayaaan Masyarakat Kampung Maredan, dimana koesioner 

(angket) dalam penelitian ini adalah jumlah sampel yang di ambil dari 

bagian populasi 

4. Dokumentasi yaitu pengumpulan data oleh penelitian yang berupa 

gambaran dan dokumen-dokumen yang diambil di tempat penelitian. 

3.4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang berdiri atas obyek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono,2011:90). Populasi dalam penelitian 

ini adalah sebanyak  3460 yang terdiri seluruh masyarakat kampung maredan, 

sedangkan untuk keyinformantnya terdiri  dari, Kepala Bidang Usaha Ekonomi 

Desa atau BUMDes(BUMKampung)1 orang, Kepala Desa 1 orang, Kepala 

Badan Permusyawaratan Kampung 1 orang, Pengelola BUMDes sebanyak 3 

oraang . 
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b.Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (sugiono,2011:91). Teknik sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu tekniksimple random sampling dimana pengambilan sampel 

dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu . Beberapa anggota populasi yang dijadikan anggota sampel adalah : 

Tabel 3.1. Jumlah Anggota Populasi dan Sampel BUMDes 

NO RESPONDEN POPULASI SAMPEL 

 

1 

Kepala Desa/Penghulu 

Kampung 

1 1 

 2 Kepala Badan 

Pemusyawaratan 

Kampung  

1 1 

3 Kepala Badan Usaha Milik 

Desa Kampung Mareda 

1 1 

5 Pengelola BUMDes 3 3 

6 Masyarakat 3460 100 

JUMLAH 411 106 

Sumber Data: BUMDes Kampung Maredan 2016 

Dimana dalam pengambilan responden pemanfaat BUMDes,penulis 

menggunakan dengan rumus slovin (Umar 2005:46) yaitu : 

   
 

     
  

 n = Ukuran Sampel       N  = Jumlah Populasi 

 e   = Persen Kelonggaran ketidak telitian karena pengambilan  
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 Sampel yang masih dapat diambil adalah sebagai berikut : 

  
    

            
 

  

  
    

            
 

   
    

      
 

    

    
     

 Maka Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 orang 

Masyarakat Kampung Maredan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Menurut Sugiyono (2005;89) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan catatan 

lapangan, dengan cara memgorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 

kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif.  

 Menurut Burhan Bungin (2010;103) data kualitatif diungkapkan dalam 

bentuk kalimat serta uraian-uraian , bahkan dapat berupa cerita pendek. 

Selanjutnya dianalisa secara deskritif yaitu digunakan untuk menganalis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpul dan  

membuat kesimpulan.  



49 
 

 Data yang diperoleh dari angket akan diamati dengan menggunnakan 

rumus sebagai berikut (Nana Sudjana;2001;129) 

   
 

  
      

 Keterangan : 

 P = Persentase 

 F = Frekuensi 

 N = Jumlah responden 

 Menurut Ridwan (2013;79) dalam hal ini digunakan prediket atau kategori 

: Sangat Baik,Baik,Cukup Baik, Kurang Baik, Tidak Baik. 

1. 80%-100% = Sangat Baik 

2. 66%-79%   = Baik 

3. 56%-65% = Cukup Baik 

4. 40%-55% = Kurang Baik 

5. 0%-39% = Tidak Baik. 

 

 

 

 

 


