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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Strategi dan Tipe Penelitian 

Strategi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dengan 

menggunakan strategi interview (wawancara) terstruktur. Dalam buku 

Sugiyono, wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data, bila peniliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang 

informasi apa yang akan diperoleh. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan mengukur 

secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu dengan menggambarkan 

konsep Menurut Bogman dan Taylor, yang dikutip Moleong (1995:2) 

penelitian deskriptif kualitatif didefenisikan sebagai prossedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-

orang atau perilaku yang dicermati. Deskriptif bertujuan untuk memecahkan 

masalah pada masa sekarang dengan cara menentukan dan menafsirkan data 

yang ada. Oleh karena itu pelaksanaan metode ini tidak terbatas pada 

pengumpulan data dan penyusunannya, tetapi juga meliputi analisis dan 

interpretasi data tersebut. 

1.2 Operasional Variabel 

1. Definisi Operasional 

Kinerja BUMDes adalah suatu gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam 
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mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan. Penulis 

mencoba menganalisis Kinerja BUMDes di Desa Weoe Kecamatan 

Wewiku Kabupaten Malaka, dengan menggunakan indikator-indikator 

yang telah dirumuskan. 

2. Indikator Penelitian 

Dengan berpatokan lima indikator menurut Dwiyanto (2006:50-51) 

menjelaskan  sebagai berikut:  

1) Produktivitas, dengan aspek yang akan diukur: 

a. Adanya peningkatan perekonomian masyarakat Desa Weoe 

b. Masyarakat banyak yang terbantu dengan adanya BUMDes. 

2) Kualitas Layanan, dengan aspek yang akan diukur :  

a. Pelayanan BUMDes terhadap masyarakat Desa Weoe  

b. Pelayanan yang dibuat BUMDes membuat masyarakat Nyaman  

3) Akuntabilitas, dengan aspek yang akan diukur : 

a. Adanya pembuatan laporan keuangan oleh BUMDes 

b.  Adanya laporan pertanggungjawaban BUMDes  

4)  Responsivitas, dengan aspek yang akan diukur : 

a. Tindakan BUMDes dalam mengenali kebutuhan masyarakat 

Desa Weoe 

b. Penetapan harga penjualan sembako terhadap masyarakat Desa 

weoe  

5)  Responsibilitas, dengan aspek yang akan diukur : 

a. Upaya pemerintah melalui BUMDes dalam memajukan 
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perekonomian Desa. 

b. Kendala-kendala yang dihadapi BUMDes selama kurang lebih 2 

tahun. 

c. Upaya-upaya yang dilakukan BUMDes untuk mengatasi 

kendala.  

1.3 Informan Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang dipercaya 

dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Informan yang diambildalam 

penelitian ini adalah : 

Pemerintah Desa    : 3orang 

Pengurus BUMDes   : 8 orang 

Masyarakat    : 5 orang 

Jumlah     : 18 orang 

 

3.4 Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan  Data 

Pada penelitian ini, digunakan jenis, sumber dan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh atau bersumber langsung dari 

informan. Informan adalah orang atau pelaku yang benar-benar tau dan 

menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penlitian. Agar 

dapat menggali informasi dari informan ini, maka teknik yang digunakan 

adalah teknik: 
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1) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tatap muka dan wawancara antara informan yang terkait dengan 

penelitian ini. Wawancara dengan menggunakan pedoman “daftar 

pertanyaan” sebagai instrumen penelitian. 

2) Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung kelokasi penelitian. Mengamati 

dan mendengar secara langsung tanpa melakukan manipulasi, meneliti, 

mengecek kebenaran data, pengisian data serta jawaban dari informan.  

2. Data sekuder, yaitu data diperoleh dari dokumen-dokumen terkait tentang 

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat , melalui studi pustaka/ 

literatur dilengkapi dengan data statistik, peta, foto dan gambar-gambar 

yang relevan dengan tujuan penelitian. 

1.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian 

ini dengan menggunakan tiga tahap yang dikemukakan oleh Miles dan 

Huberman (1949:20) yakni: 

a. Reduksi Data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

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

polanya. 

b. Display Data (Pemajian data) dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 
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c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, pengambilan kesimpulan harus 

dilakukan secara teliti dan hati-hati agar kesimpulan yang diperoleh 

berkualitas dan sesuai dengan tujan penelitian 

2. Teknik Analisa Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisa 

deskriptif kualitatif, Teknik Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, 

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam 

Sugiyono, 2013:244). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


