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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian  

Adapun tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah tipe 

deskriptif, dimana penulis akan menggambarkan kondisi secara objektif yang 

ditemui dilapangan berdasarkan data yang berkaitan dengan masalah dalam 

Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan 

Usaha Milik Kampung (BUMKam).  

 Penggunaan tipe penelitian ini untuk mengukur secara cermat dengan 

menggunakan penelitian kuantitatif melalui penggambaran sistematis dan 

pengumpulan data-data yang ada, penelitian ini dibatasi dengan data yang 

terkumpul dari sampel yang mewakili populasi. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kampung Mandiangin Kecamatan Minas 

Kabupaten Siak, adapun diangkatnya kampung madiangin karena dalam 

penerapan BUMKam di Kampung Mandiangin penulis menemukan ketidak 

pahaman pengelola BUMKam terhadap peraturan daerah kabupaten siak  nomor 

18 tahun 2007 tentang badan usaha milik Kampung (BUMKam). 

C. Populasi dan Sampel  

Adapun pihak yang menjadi populasi penelitian adalah Penghulu (Kepala 

Desa), Ketua Pengurus BUMKam, Nasabah, Masyarakat. Untuk lebih jelasnya 

yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel III.1    Jumlah Populasi Dan Sampel Penelitian 

No Subpopulasi Populasi Sampel Persentase 

1 Penghulu/Kepala Desa 1 1 100% 

2 Pendamping Desa 1 1 100% 

3 LPM/Otoritas 2 2 100% 

4 Perwakilan perempuan 2 2 100% 

5 Ketua BPD/Pengawas Umum 1 1 100% 

6 Pengelola BUMKam 7 7 100% 

7 Masyrakat pemanfaat 

BUMKam 

159 40 30% 

Jumlah 172 54 36% 

Sumber data : data olahan 20018 

D. Teknik Penarikan Sampel 

 Teknik penerikan sampel yang penulis gunakan adalah teknik sensus untuk 

penghulu atau kepala desa dan ketuaBUMKam kampung Mandiangin. Hal ini 

karena relatife sedikit dan memiliki jam kerja yang jelas sehingga mudah untuk 

ditemuai guna pengumpulan data dalam penelitian ini. Sementara untuk nasabah 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penarikan sampel dengan 

pertimbangan tertentu yaitu orang yang mengetahui tentang pelaksanaan kegiatan 

tersebut.Karena dari tidak semua nasabah dapat memahami semua pelaksanaan 

kegiatan tersebut, maka dari itu penulis menggunakan teknik purposive sampling 

sebagai teknik penarikan sampel dalam skripsi ini yang penulis buat ini. 

E. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

 Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan melakukan 

wawancara bebas terpimpin atau dengan melakukan pertanyaan berbentuk 

quesioner atau angket kepada responden mengenai Evaluasi Pelaksanaan 
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Peraturan Daerah Kabupaten Siak  No 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha 

Milik Kampung (BUMKam). 

b. Data Sekunder 

 Yaitu data yang penulis peroleh langsung dari dokumentasi-dokumentasi 

yang tersedia yang dijadikan refrensi seperti buku-buku, dokumen, artikel dan 

lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi Lapangan 

 Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung turun ke lapangan 

mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di Kampung Mandiangin tentng 

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 18 Tahun 2007 

Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), seperti:Keberadaan 

BUMKam di Kampung Mandiangi (keberadaan teempat/lokasi kantor 

BUMKam). 

b. Qesioner/Angket 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan membuat suatu 

pertanyaan/quesioner dengan sistem tertutup.Maksudnya adalah bahwa pada 

setiap pertanyaan dalam quesioner telah dipersiapkan sejumlah alternative  

jawaban, sehingga para responden hanya memilih dari salah satu dari alternative 

yang telah disediakan. Seperti untuk memberikan tanggapannya pada setiap 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dapat dilakukan dengan memberikan tanda 

silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia, kemudian memberikan penjelasan 

secara ringkas. 
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Penulis menyebarkan angket dengan cara mendatangi dari rumah kerumah 

masyarakat yang telah dipilih untuk menanyakan langsung kepada masyarakat 

untuk mencari data yang diperlukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah 

penulis paparkan didalam quisioner tersebut. 

c. Dokumentasi  

 Yaitu sebagai penguat penelitian seperti foto-foto dalam kegiatan 

penelitian, seperti saat berwawancara dengan pengelola BUMKam, saat 

melakukan penyebaran quisioner kepada masyarakat, dan dokumentasi bersama 

anggota BUMKam. 

G. Teknik Analisa Data 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut 

dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa dengan 

menggunakan analisis kualitatif dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan 

dan pemberian saran. Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik kuantitatif. 

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian  

Tabel III. 2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian  

Jenis Kegiatan 
Tahun 2017-2018 

Jun Sep Okt  Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei 

Pengajuan Outline X          

Bimbingan Proposal   X        

Perbaikan Proposal   X        

Ujian Seminar Proposal    X       

Revisi Proposal    X       

Penelitian      X X    

Bimbingan Skripsi         X  

Perbaikan Skripsi         X  

Ujian Skripsi          X 

Revisi Skripsi          X 

 


