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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Pendekatan dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis yang digunakan ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang 

diperlukan (Supardi, 2005, hal. 34) dan menganilisis efektivitas pemberian 

dana dalam tingkat pencapaian program badan usaha milik desa. 

2. Pendekatan Penelitian. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif, yaitu sebuah pendekatan untuk mempelajari tentang 

suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang 

menjadi objek penyelidikan yang hasil temuannya nanti berupa uraian-

uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu (Bungin, 

2008, hal. 91) 

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi Penelitian ini bertempat di Desa Baringin B, Kecamatan Candi 

Laras Selatan Kabupaten Tapin. Alasan memilih lokasi karena pada desa 

Baringin B, ,merupakan BUMDes percontohan yang didirikan sejak tahun 

2013 dan telah terlihat menjalankan beberapa unit usaha dalam 

BUMDesnya. 

 

 



39 
 

 
 

B. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini meliputi :  

a. Identitas informan bagi perangkat desa seperti kepala desa, pengurus 

BUMDes dan masyarakat yang berada dalam ruang lingkup BUMDes 

Anggrek Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, identitas 

berupa nama, profesi, umur dan keterangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan dana BUMdes. 

b. Informasi tentang proses efektivitas pengelolaan dana pada BUMDes 

Anggrek diKecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. 

c. Dokumen yang berkaitan dengan realisasi efektivitas pengelolaan dana 

di BUMDes Anggrek, Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten 

Tapin. 

2. Sumber Data 

     Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, 

yaitu data primer dan data sekunder . 

a. Data primer yaitu data yang di buat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau 

tempat objek penelitian dilakukan. 

b. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat 



40 
 

 
 

ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber 

data sekunder literature, artikel, jurnal serta situs internet yang 

berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. (Sugiyono, 2009, hal. 

137) 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 

1. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis 

turun langsung kelapangan tempat lokasi penelitian di lakukan (Subagyo, 

1991, hal. 63) 

2. Wawancara yang dimaksud dengan wawancara adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. (Subagyo, 1991, 

hal. 39). Yaitu peneliti mengadakan pengumpulan data dengan cara 

bertanya langsung kepada informan, jenis wawancara yang digunakan 

adalah wawancara terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap kepada Kepala desa, 

bendahara desa, aparat desa, manager BUMDes, pengelola dan anggota 

BUMDes, dan Masyarakat desa. 

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data. 

1. Teknik Pengolahan 

Guna mendapatkan data yang bagus, peneliti mengolah data yang 

diperlukan terlebih dahulu menggunakan teknik-teknik sebagai : 
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a. Seleksi Data (Editing) 

Maksudnya menelaah kembali data yang terkumpul sehingga bisa 

diketahui kekurangannya dalam rangka proses penyusunan.  

b. Kategorisasi  

Yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan jenis 

dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan 

mudah dipahami.  

c. Deskripsi  

Yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah 

terhimpun dalam uraian yang sistematis.  

2. Analisis Data  

Setelah data selesai diolah, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif dengan 

menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. sebagai berikut : 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang 

memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang 

tinggi. Mereduksi yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.  
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b. Data Display 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data. Dengan mendisplay data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam 

mendisplay data, huruf besar, huruf kecil dan angka disusun 

kedalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami.  

c. Conclusion Drawing/ Verification 

Langkah ketika dalam analisis data kualitatif Menurut Miles 

dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan. (Emzir, 2010, hal. 129-130)  

d. Prosedur Penelitian 

1) Tahap Pendahuluan 

Pada tahapan ini peneliti mempelajari secara seksama 

permasalahan yang akan diteliti, kemudian hasilnya dituangkan 

dalam proposal penelitian untuk kesempurnaannya maka 

dikonsultasikan dengan dosen Penasehat dan Ketua Jurusan 

Ekonomi Syariah. Kemudian meminta persetujuan untuk 

dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam. Setelah penetapan judul serta penetapan Dosen 

Pembimbing I dan Pembimbing II, maka dikonsultasikan 

kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya kemudian 

diseminarkan.  
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2) Tahapan Pengumpulan Data  

Pada tahap ini peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data-

data, wawancara yang didapatkan kemudian untuk 

dikategorisasi, editing kemudian dideskripsikan sehingga data-

data yang didapat valid.  

3) Tahap pengolahan dan analisis data  

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul kemudian 

peneliti mengolah data tersebut dengan menggunakan teknik 

pengolahan data dan semuanya dituangkan dalam laporan Bab 

IV. 

4) Tahap Penyusunan  

Tahap ini peneliti menyusun hasil penelitian yang telah 

diperoleh sesuai dengan sistematika penelitian. Untuk 

kesempurnaannya maka dikonsultasikan secara intersif kepada 

Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, sehingga dianggap 

baik dan layak untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam 

bentuk skripsi yang siap untuk dimunaqasahkan. 




