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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di BUM Desa Mayangsari, Desa Pesanggrahan, 

Kecamatan Batu, Kota Batu karena terletak di dataran tinggi yang memiliki 

kegiatan ekonomu agraris yaitu dibidang pertanian, peternakan, perkebunan dan 

disektor non agraris berupa perdagangan umum. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena dalam 

pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang 

diperoleh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan 

mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor–

faktor, unsur–unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Data 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini yaitu jumlah keseluruhan subjek penelitian. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat yang memiliki 

usaha dan meminjam modal di BUM Desa Mayangsari. 
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2. Sampel 

Adapun metode yang dipakai dalam pengambilan sampel yaitu metode purposive 

random sampling. Menurut Sugiyono (2010), purposive sampling merupakan 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang 

ditetapkan untuk menentukan sampel ini yaitu Masyarakat yang menjalankan usaha 

sebelum adanya BUM Desa dan setelah adanya BUM Desa. Sehingga dari kriteria 

diatas dapat diambil 30 masyarakat yang memiliki usaha. 

D. Definisi Operasional  

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu peranan BUM Desa, 

omset dan laba. 

1. Peranan BUM Desa Indikator yang digunakan dalam variabel ini yaitu : 

Pemberian peminjaman modal merupakan salah satu peranan BUM Desa 

untuk membuat masyarakat menjalankan dan mengembangkan usahanya. 

2. Omset merupakan penjualan total dari jumlah penjualan barang. 

3. Laba merupakan selisih nilai omset dengan biaya produksi. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai dalam metode penelitian ini sendiri adalah data 

kuantitatif. Berupa hasil kuisioner yang diberikan kepada masyarakat peminjam 

modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Pasenggrahan, Kota 

Batu. 

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan data primer. 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden. Peneliti 

mendapatkan informasi yang diinginkan dengan cara mengajukan kuesioner atau 
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daftar pertanyaan berupa angket yang mana setiap pertanyaan sudah disediakan 

jawaban untuk dipilih (disediakan tempat untuk mengisi jawaban). 

merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun 

kriteria yang ditetapkan untuk menentukan sampel ini yaitu Masyarakat yang 

menjalankan usaha sebelum adanya BUM Desa dan setelah adanya BUM Desa. 

Sehingga dari kriteria diatas dapat diambil 30 masyarakat yang memiliki usaha. 

F. Definisi Operasional  

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu peranan BUM Desa, 

omset dan laba. 

4. Peranan BUM Desa Indikator yang digunakan dalam variabel ini yaitu : 

Pemberian peminjaman modal merupakan salah satu peranan BUM Desa 

untuk membuat masyarakat menjalankan dan mengembangkan usahanya. 

5. Omset merupakan penjualan total dari jumlah penjualan barang. 

6. Laba merupakan selisih nilai omset dengan biaya produksi. 

G. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai dalam metode penelitian ini sendiri adalah data 

kuantitatif. Berupa hasil kuisioner yang diberikan kepada masyarakat peminjam 

modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Pasenggrahan, Kota 

Batu. 

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan data primer. 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden. Peneliti 

mendapatkan informasi yang diinginkan dengan cara mengajukan kuesioner atau 
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daftar pertanyaan berupa angket yang mana setiap pertanyaan sudah disediakan 

jawaban untuk dipilih (disediakan tempat untuk mengisi jawaban). 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab 

kepada masyarakat yang meminjam modal kepada BUM Desa Mayangsari, 

usahanya didirikan sebelum adanya BUM Desa Mayangsari dan bagaimana 

peningkatan omset. 

I. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut (Sugiyono, 2010), statistik deskriptif merupakan statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud kesimpulan yang megeneralisasi. 

Pada penelitian ini analisis statistik deskriptif yang digunakan yaitu nilai minimum, 

nilai maximum, rata-rata dan standar deviasi untuk mengetahui apakah terjadi 

dampak peningkatan pendapatan masyarakat dilihat dari variabel omset penjualan, 

dan laba sesudah dan sebelum adanya BUM Desa Mayangsari. 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan 

analisis data. Uji ini dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model 



25 
 

 
 

penelitian yang diajukan. Uji normalitas bertujuan untuk mendeteksi distribusi data 

dalam satu variabel yang akan digunakan dalam penelitian. 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Menurut (Priyatno, 2012) 

dasar pengambilan keputusan pada uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov adalah 

residual berdistribusi normal apabila nilai signifikasnsinya lebih dari 0,05. 

Uji normalitas menggunakan uji statistic no parametric Kolmogrov-Smirnov 

(K-S). pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati atau merupakan 

distribusi normal berdasarakn Uji K-S dapat dilihat dari: 

a.  Jika nilai Sig. atau signifikan normal atau probabilitas < 0,05 maka data 

tidak berdistribusi normal. 

b. Jika nilai Sig.atau signifikan normal atau probabilitas > 0,05 maka data 

berdistribusi normal. 

3. Uji Paired Sample t-Test 

Uji Paired Sample t-Test atau uji beda digunakan untuk menganalisis model 

penelitian pre-post atau sebelum dan sesudah. Uji beda digunakan untuk 

mengevaluasi perlakuan (treatmen) tertentu pada satu sampel yang sama pada dua 

periode pengamatan yang berbeda. Paired sample t-test digunakan apabila data 

berdistribusi normal. 

Paired sample t-test salah satu metode pengujian yang digunakan untuk 

mengkaji keefektifan perlakuan, terlihat dari adanya perbedaan rata-rata 

sebelumdan rata-rata sesudah diberikan perlakuan. Pengambilan keputusan untuk 

menerima atau menolak Ho pada uji ini yaitu: 
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a. Jika t hitung > t tabel dan probabilitas (sig) < 0,05, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. 

b. Jika t hitung < t tabel dan probabilitas (sig) > 0,05, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. 

Adapun menurut (siregar, 2013) prosedur uji paired sample t-test: 

a. Menentukan hipotesis sebagai berikut: 

 Ho1: tidak ada perbedaan omset sesudah dan sebelum adanya peranan BUM 

Desa dalam meningkatkan pendapatan usaha masyarakat. 

  Ha1: ada perbedaan omset sesudah dan sebelum adanya peranan BUM Desa 

dalam meningkatkan pendapatan usaha masyarakat. 

  Ho2: tidak ada perbedaan laba sesudah dan sebelum adanya peranan BUM 

Desa dalam meningkatkan pendapatan usaha masyarakat. 

 Ha2: ada perbedaan laba sesudah dan sebelum adanya peranan BUM Desa 

dalam meningkatkan pendapatan usaha masyarakat. 

b. Menentukan level of signification sebesar 5% atau 0,05 

c. Menentukan kriteria pengujian Ho ditolak apabila nilai probabilitas < 0,05, 

maka terdapat perbedaan dalam omset dan laba sesudah dansebelum 

adanya peranan BUM Desa. 

d. Penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis 
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merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria 

yang ditetapkan untuk menentukan sampel ini yaitu Masyarakat yang menjalankan 

usaha sebelum adanya BUM Desa dan setelah adanya BUM Desa. Sehingga dari 

kriteria diatas dapat diambil 30 masyarakat yang memiliki usaha. 

J. Definisi Operasional  

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu peranan BUM Desa, 

omset dan laba. 

7. Peranan BUM Desa Indikator yang digunakan dalam variabel ini yaitu : 

Pemberian peminjaman modal merupakan salah satu peranan BUM Desa untuk 

membuat masyarakat menjalankan dan mengembangkan usahanya. 

8. Omset merupakan penjualan total dari jumlah penjualan barang. 

9. Laba merupakan selisih nilai omset dengan biaya produksi. 

K. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai dalam metode penelitian ini sendiri adalah data 

kuantitatif. Berupa hasil kuisioner yang diberikan kepada masyarakat peminjam modal 

kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Pasenggrahan, Kota Batu. 

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan data primer. 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden. Peneliti 

mendapatkan informasi yang diinginkan dengan cara mengajukan kuesioner atau daftar 

pertanyaan berupa angket yang mana setiap pertanyaan sudah disediakan jawaban 

untuk dipilih (disediakan tempat untuk mengisi jawaban). 
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L. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada 

masyarakat yang meminjam modal kepada BUM Desa Mayangsari, usahanya didirikan 

sebelum adanya BUM Desa Mayangsari dan bagaimana peningkatan omset. 

M. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

4. Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut (Sugiyono, 2010), statistik deskriptif merupakan statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud kesimpulan yang megeneralisasi. 

Pada penelitian ini analisis statistik deskriptif yang digunakan yaitu nilai minimum, 

nilai maximum, rata-rata dan standar deviasi untuk mengetahui apakah terjadi dampak 

peningkatan pendapatan masyarakat dilihat dari variabel omset penjualan, dan laba 

sesudah dan sebelum adanya BUM Desa Mayangsari. 

5. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan 

analisis data. Uji ini dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model 

penelitian yang diajukan. Uji normalitas bertujuan untuk mendeteksi distribusi data 

dalam satu variabel yang akan digunakan dalam penelitian. 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Menurut (Priyatno, 2012) dasar 
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pengambilan keputusan pada uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov adalah residual 

berdistribusi normal apabila nilai signifikasnsinya lebih dari 0,05. 

Uji normalitas menggunakan uji statistic no parametric Kolmogrov-Smirnov (K-

S). pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi 

normal berdasarakn Uji K-S dapat dilihat dari: 

c.  Jika nilai Sig. atau signifikan normal atau probabilitas < 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal. 

d. Jika nilai Sig.atau signifikan normal atau probabilitas > 0,05 maka data 

berdistribusi normal. 

6. Uji Paired Sample t-Test 

Uji Paired Sample t-Test atau uji beda digunakan untuk menganalisis model 

penelitian pre-post atau sebelum dan sesudah. Uji beda digunakan untuk mengevaluasi 

perlakuan (treatmen) tertentu pada satu sampel yang sama pada dua periode 

pengamatan yang berbeda. Paired sample t-test digunakan apabila data berdistribusi 

normal. 

Paired sample t-test salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji 

keefektifan perlakuan, terlihat dari adanya perbedaan rata-rata sebelumdan rata-rata 

sesudah diberikan perlakuan. Pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak 

Ho pada uji ini yaitu: 

c. Jika t hitung > t tabel dan probabilitas (sig) < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 
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d. Jika t hitung < t tabel dan probabilitas (sig) > 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

Adapun menurut (siregar, 2013) prosedur uji paired sample t-test: 

e. Menentukan hipotesis sebagai berikut: 

 Ho1: tidak ada perbedaan omset sesudah dan sebelum adanya peranan BUM 

Desa dalam meningkatkan pendapatan usaha masyarakat. 

  Ha1: ada perbedaan omset sesudah dan sebelum adanya peranan BUM Desa 

dalam meningkatkan pendapatan usaha masyarakat. 

  Ho2: tidak ada perbedaan laba sesudah dan sebelum adanya peranan BUM Desa 

dalam meningkatkan pendapatan usaha masyarakat. 

 Ha2: ada perbedaan laba sesudah dan sebelum adanya peranan BUM Desa dalam 

meningkatkan pendapatan usaha masyarakat. 

f. Menentukan level of signification sebesar 5% atau 0,05 

g. Menentukan kriteria pengujian Ho ditolak apabila nilai probabilitas < 0,05, 

maka terdapat perbedaan dalam omset dan laba sesudah dansebelum adanya 

peranan BUM Desa. 

h. Penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis 

 


