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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini  termasuk jenis penelitian kualitaf yaitu sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang adapat diamati
20

. 

Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif yatu data yang dikumpulkan 

berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dari objek data yang 

dianalisis, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah: melakukan  reinterpretasi  

objek  tentang  keadaan  fenomena  sosial  yang  terdapat  pada permasalahan 

yang diteliti kemudian dihubungkan dengan teori yang ada. Penelitian ini 

akan mendeskripsikan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melai Badan 

Usaha Milik Desa (Bumdes) Masyarakat  Transmigrasi 2a Di Desa Sikebau 

Jaya KecamatanRokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. 

Menurut Syaifuddin Azwar, penelitian deskriptif yaitu melakukan 

menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih 

mudah untuk dipahami dan disimpulkan.
21

 Adapun ciri-ciri penelitian 

deskriptif adalah: (1) Penelitian deskriptif meruapakan penelitian yang 

membuat narasi data dengan semua hal yang berkaitan dengan pemunculan 

data, dan (2) Karena penelitian deskriptif semata-mata hanya menggambarkan 
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maka bisa saja tida harus mengajukan hipotesis, membuat ramalan atau 

prediksi. Untuk itu penelitian ini harus rincidan ramalan atau prediksi.
22

 

 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Desa Sekiabu Jaya Kecamatan Rokan 1V 

Koto Kabupaten Rokan Hulu.  

 

C. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan 

pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden
23

. 

dalam penelitian ini adalah ketua atau pimpinan BUMDes. Informan dari 

penelitian ini terdiri dari 5 orang yaitu Direktur, kepala Bumdes, staf 

keuangan untuk mendapatkan data dan informasi. Informan kunci pada 

penelitian ini adalah Direktur Bumdes dan serta kepala Bumdes, staf 

keuangan serta 2 anggota Bumdes sebagai informan pendukung. 

a.  Subjek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini Direktur 

Bumdes,  Kepala  BUMDes, staf keuangan, angota bumdes yang 

menggunakan layanan BUMDES sebanyak 2 orang. 

b. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Melai Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes) Masyarakat  
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Transmigrasi 2a Di Desa Sikebau Jaya KecamatanRokan IV Koto 

Kabupaten Rokan Hulu. 

 

D. Sumber Data 

Data yang akan dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian ini dapat 

dikelompokkan kepada : 

1. Data Primer ; data yang diperoleh langsung dari responden melalui 

informasi dari hasil observasi dan wawancara terkait Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Melai Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes) 

Masyarakat  Transmigrasi 2a Di Desa Sikebau Jaya KecamatanRokan IV 

Koto Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Data Sekunder ; data yang diperoleh melalui dokumentasi atau sumber 

lainya untuk menunjang objek yang diteliti, terutama terkait dengan 

Penggerakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarkat Transmiograsi 2A. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data 

yaitu: 

a. Observasi; dilakukan dengan cara mengamati langsung tentang bagaimna 

upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik 

Desa (Bumdes) Masyarakat Transmigrasi 2a Di Desa Sikebau Jaya 

KecamatanRokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, dalam penelitian ini, 

sesuai dengan objek penelitian maka, peneliti observasi sebagai kegiatan 
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yang dilakukan pengamatan secara langsung oleh objek yang diselidiki. 

Observasini ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung 

terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan kegiatan  

yang ada di Badan Usaha Milik Desa Jaya Mandiri desa Sikebau Jaya, 

sehingga peneliti dapat menentukan informan yang diteliti dan juga untuk 

mengetahui jabatan, tugas, kegiatan, alamat, dan jalon informan sehingga 

mudah untuk mendapatkan informan untuk kepentingan peneliti.  

b. Wawancara; dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan 

responden untuk memperoleh data tentang Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Melai Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes) Masyarakat  

Transmigrasi 2a Di Desa Sikebau Jaya KecamatanRokan IV Koto 

Kabupaten Rokan Hulu. 

c. Dokumentasi; dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data 

dokumentasi yang terkait dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Melai Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes) Masyarakat  Transmigrasi 2a 

Di Desa Sikebau Jaya KecamatanRokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. 

 

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisa data bertujuan menganalisa data yang telah terkumpul 

dalam penelitian ini, setelah data yang berasal dari lapangan disusun secara 

sistematis, maka penulis akan menganalisadata tersebut, dalam hal ini penulis 

akan menganalisa dengan menggunakan teknik deskriftif kualitatif, yaitu 

mengolah data yang masih dalam berbentuk kata-kata atau simbol sesuai 

dengan data yang di dapat selama di lapangan. Teknik analisa data penelitian 
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kualitatif menurut DR. Lexy J.Moleong, dilakukan dengan tiga cara yaitu 

pemprosesan satuan, kategorisasi, dan penafsiran data. Setelah data dibaca, 

dipelajari, dan ditela’ah, maka selanjutnya melakukan reduksi data yang 

dilakukan dengan jalan membuat abstraksi, yaitu membuat rangkuman yang 

inti.
24

 

 

G. Validitas Data 

Agar validnya data yang diperoleh dalam sebuah penelitian harus 

menggunakan tringulasi. Yang di makhsud dengan tringulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Teknik tringulasi yang paling banyak digunakan ialah peneriksaan 

melalui sumber lainnya. Dezin membedakan empat macam tringulasi sebagai 

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.
25

 

Tringulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton). Hal itu dapat dicapai 

dengan jalan cara : (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan 

umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa 

yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakan sepanjang waktu.  
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