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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap 

suatu/masalah dengan perlakuan tertentu terhadap masalah tersebut 

seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat 

seta memformulasikan hipotesis sehingga diperoleh sesuatu seperti 

mencapai kebenaran, memperoleh jawaban atas masalah, 

pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya. 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis 

pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti suatu populasi dan sampel tertentu, bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.1 Dalam penelitian kuantitatif data yang digunakan berbentuk 

angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik.2 

 

 
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods), 

(Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 11. 
2 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan 

Manual & SPSS, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 8. 



44 
 

2. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian asosiatif/hubungan. Jenis penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.3 Dengan penelitian 

ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk 

menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.4 Variabel yang 

terdapat dalam penelitian ini adalah meliputi variabel independen (X1 

dan X2) serta variabel dependen (Y).  Yang menjadi variabel X dalam 

penelitian ini adalah Modal (X1) dan Produktivitas Kerja (X2). 

Sementara yang menjadi variabel dependen (Y) yaitu Pendapatan 

BUMDesa di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Jadi 

hubungan pengaruh yang akan diteliti dalam hal ini adalah pengaruh 

modal dan produktivitas kerja terhadap pendapatan BUMDesa di 

Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. 

 

B. Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu population yang berarti 

jumlah penduduk. Dalam penelitian, kata populasi digunakan untuk 

menyebutkan kelompok objek yang menjadi sasaran penelitian.5 

Contoh dari populasi misalnya yaitu penduduk di wilayah tertentu, 

 
3 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung: Alfa Beta, 2008), hal. 16. 
4 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif…, hal. 7. 
5 Ibid., hal. 30. 
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jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid 

disekolah tertentu dan sebagainya. 6 Yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah BUMDesa di kecamatan Gandusari Kabupaten 

Trenggalek. 

2. Sampling 

Sampling adalah proses penyeleksian atau pengambilan sebagian 

elemen dari elemen kelompok yang lebih besar yakni sampel dari 

sebuah populasi.7 Teknik sampling juga diartikan sebagai teknik 

pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian.8  Dalam penelitian ini diketahui bahwa jumlah 

BUMDes di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek sebanyak 11 

BUMDes. Karena jumlah populasi kurang dari 30 maka dalam 

penelitian ini akan menggunakan teknik pengambilan sampel Sampling 

Jenuh yang merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan 

apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini 

sering digunakan bila jumlah populasi relative kecil yaitu kurang dari 

30 sampel.9 Dalam penelitian ini jumlah populasi sebanyak 11 dan 

keseluruhan diambil sebagai sampel. Jadi jumlah sampel dari penelitian 

ini adalah sebanyak 11 BUMDes. 

 
6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods), 

(Bandung: Alfabeta, 2015), hal.297. 
7 Masyuri & Zainuddin, Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dan Aplikatif, (Bandung: 

PT. Refika Aditama, 2011), hal. 67. 
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif…, hal.300. 
9 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 69. 
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3. Sampel Penelitian 

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data di mana hanya 

sebagian populasi yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan 

sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi.10 Sampel dari 

penelitian ini sebanyak 11 BUMDes yang diambil sesuai dengan 

pertimbangan-pertimbangan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu: 

a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di Kecamatan 

Gandusari Kabupaten Trenggalek 

b. Bersedia menjadi responden 

 

C. Sumber Data, Variabel dan Skala Pengukuran 

1. Sumber Data 

Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga 

menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun 

kuantitatif yang menunjukkan fakta.11 Atau juga diartikan sebagai 

kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya 

kebenarannya sehingga digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu 

kesimpulan.12 Perolehan data semestinya harus relevan artinya data 

yang ada hubungannya langsung dengan masalah penelitian, muthakir 

 
10 Ibid., hal. 30. 
11 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010), 

hal. 5. 
12 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif…, hal. 16. 
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artinya data yang diperoleh masih hangat dibicarakan, dan diusahakan 

oleh orang pertama (data primer).  

Data berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek 

penelitian. Data primer didapatkan langsung dari sumber pertama tanpa 

melalui perantara. Sementara data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita 

butuhkan.13 Data sekunder dapat berperan membantu mengungkap data 

yang diharapkan, ataupun memberi keterangan dan data pelengkap 

sebagai bahan pembanding. 

Adapun data utama dalam penelitian ini bersumber dari data 

primer yang diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner pada 

BUMDes di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. 

2. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apasaja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.14 Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu 

variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel 

terikat).  

 
13 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan 

Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal.122. 
14 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif…, hal. 63. 
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Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, 

predictor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel 

bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Sementara variabel dependen sering disebut variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.  

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen yaitu 

Modal (X1) dan Produktivitas Kerja (X2). Sementara yang menjadi 

variabel dependen yaitu Pendapatan (Y). 

3. Skala Pengukuran 

Pengukuran dalam penelitian kuantitatif dimaksudkan untuk 

menentukan data apa yang ingin diperoleh dari indikator variabel yang 

telah ditentukan.15 Maksud dari skala pengukuran ini untuk 

mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi 

kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian 

selanjutnya.16 

Dalam penelitian menggunakan jenis skala pengukuran yaitu 

skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang melibatkan peringkat 

atau urutan atribut tergantung pada variabel yang dikelolakan. Tipe 

skala pengukuran instrumen dalam penelitian ini menggunakan skala 

 
15 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif…, hal.93. 
16 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian…, hal. 6. 
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Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. 

17 Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan dari variabel menjadi dimensi, dari dimensi dijabarkan 

menjadi indikator, dan dari indikator dijabarkan menjadi sub-indikator 

yang dapat diukur. Dan sub-indikator dapat dijadikan tolok ukur untuk 

membuat suatu pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh 

responden.18 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala likert bentuk 

pernyataan positif dengan ukuran sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

 Skala Pengukuran 

Sikap/Pendapat Skor/Nilai 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.19 Metode 

pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang 

 
17 Ibid., hal. 12. 
18 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif…, hal. 25. 
19 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian…, hal. 24. 
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menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Kesalahan 

penggunaan metode pengumpulan data atau metode pengumpulan data 

yang tidak semestinya, berakibat terhadap hasil-hasil penelitian yang 

dilakukan.20 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah : 

a. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang 

ditujukan kepada responden untuk dijawab.21 

 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah seperangkat bantuan yang bermanfaat 

bagi peneliti untuk mengumpulkan data penelitian sesuai dengan teknik 

pengumpulan data yang telah dipilih.22 Instrumen penelitian menjadi 

bagian terpenting dan strategis kedudukannya di dalam keseluruhan 

kegiatan penelitian. Instrumen penelitian sebagai alat yang dapat 

digunakan untuk memperoleh, mengolah dan menginterpretasikan 

informasi yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan 

menggunakan pola ukur yang sama. Instrumen penelitian ini berupa 

angket yang terdiri dari tiga variabel yaitu modal, produktivitas kerja 

 
20 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif…, hal.123. 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif…, hal. 193. 
22 Vigih Hery Kristanto, Metodologi Penelitian: Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

(KTI), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 66. 
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dan pendapatan. Penyusunan instrumen penelitian diawali dengan 

penentuan kisi-kisi angket.  

Dalam penelitian ini dilakukan ujicoba instrument penelitian pada 

responden yang tidak termasuk dalam sampel penelitian. Jumlah 

reponden uji coba sebanyak 10 responden. Pelaksanaan uji coba ini 

dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan yang 

mungkin terjadi pada item-item angket. Apabila sesudah diujicoba 

ternyata instrument belum baik, maka perlu diadakan revisi sampai 

benar-benar diperoleh instrument yang baik.23 

Tabel 3.2  

Instrumen Penelitian 

 

Variabel Dimensi Indikator Item Pernyataan Nomor 

Item 

1 2 3 4 5 

Modal 

(X1) 

a. Urgensi 

Modal 

 

1) Modal 

sebagai 

syarat untuk 

usaha 

 

a) Modal usaha menjadi faktor 

utama dalam kemajuan 

BUMDes 

b) Modal usaha mempengaruhi 

kelancaran kegiatan pada 

setiap unit usaha BUMDes 

c) Selama ini BUMDes tidak 

mengalami permasalahan 

terkait modal 

1-3 

b. Kuantitas 2) Besarnya 

Modal 

d) Besaran modal 

mempengaruhi pendapatan 

atau hasil usaha BUMDes 

e) Semakin besar modal yang 

yang digunakan, maka 

pendapatan juga semakin 

meningkat 

f) Semakin besar modal, 

keberhasilan setiap unit 

usaha juga akan meningkat 

g) Jumlah akumulasi modal 

selalu mengalami 

peningkatan setiap tahunnya  

4-7 

 
23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hal. 209. 
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c. Sumber 

Modal 

3) Modal 

Ekstern dan 

Intern 

h) Bantuan modal dari 

pemerintah sangat 

membantu dalam 

pengembangan BUMDes 

i) Sebagian modal diperoleh 

dari keuntungan/hasil usaha 

BUMDes pada tahun 

sebelumnya 

j) Keseluruhan modal 

BUMDes dipergunakan 

untuk pengembangan 

kemajuan BUMDes 

 

8-10 

Produktivit

as Kerja 

(X2) 

a. Kualitas 

dan 

kuantitas  

SDM 

 

1) Kemampuan a) Profesional dan tanggung 

jawab dalam melaksanakan 

tugas 

b) Tekun dan konsisten dalam 

menjalankan tugas 

c) Adanya peningkatan skill 

SDM secara berkala 

11-13 

2) Kedisiplinan d) Bekerja berorientasi pada 

tujuan 

e) Menyelesaikan pekerjaan 

dengan tepat waktu  

f) Mempunyai motivasi untuk 

senantiasa membenahi diri 

g) Mampu bekerja secara tim 

untuk meningkatkan 

produktivitas kerja 

14-17 

3) Kuantitas h) Penambahan SDM  

dilakukan untuk 

memaksimalkan kinerja 

BUMDes 

i) Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM) perlu 

diterapkan untuk 

meningkatkan produktivitas 

kerja  

18-19 

b. Produktifit

as Unit 

Usaha 

4) SDM j) Jumlah anggota pada 

masing-masing unit usaha 

mengalami peningkatan 

setiap tahunnya 

k) Dilakukan inovasi pada 

setiap unit usaha untuk 

mengoptimalkan 

produktivitas 

 

20-21 
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Pendapatan 

(Y) 

a. Hasil 

usaha 

1) Per unit 

usaha 

 

a) Hasil usaha/pendapatan per 

unit usaha mempengaruhi 

pendapatan BUMDesa 

secara keseluruhan 

b) Meningkatnya jumlah 

pendapatan akan diikuti 

dengan bertambahnya 

modal untuk periode 

selanjutnya 

22-23 

b. Tingkat 

Keuntunga

n  

2) Peningkatan 

Pendapatan 

c) BUMDes senantiasa 

menganalisis potensi dan 

peluang unit usaha untuk 

mendapatkan hasil yang 

direncanakan 

d) Selama ini jumlah 

keuntungan/hasil usaha 

BUMDes selalu mengalami 

peningkatan 

e) Peningkatan pendapatan 

dilakukan dengan 

memaksimalkan kinerja dari 

tiap unit usaha 

f) Semakin produktif kegiatan 

unit usaha, tingkat 

pendapatan juga akan 

bertambah 

24-27 

c. Intuisi 

Pendapata

n 

3) Keuangan 

 

g) BUMDes memiliki laporan 

keuangan yang terperinci 

dan transparan untuk 

mengetahui perkembangan 

usaha  

h) Laporan keuangan dibuat 

secara rutin oleh setiap unit 

usaha 

i) Dilakukan analisis terhadap 

laporan keuangan pada 

setiap periode 

j) Pendapatan yang diperoleh 

BUMDesa mampu 

mencukupi kebutuhan serta 

digunakan untuk 

pengembangan usaha 

28-31 
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E. Analisis Data 

Analisis data sebagai upaya untuk mengolah data yang tersedia 

dengan statistik dan nantinya digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

dalam penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana 

suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. 24 Uji 

Validitas digunakan untuk mengukur dan mengetahui ketepatan 

atau relevansi suatu item dari kuesioner atau angket. Suatu 

keharusan instrument penelitian memiliki validitas yang tinggi, 

karena validitas berhubungan langsung dengan dapat atau tidaknya 

data yang dimiliki bisa dipercaya kebenarannya. Apabila 

validitasnya tinggi, berarti instrument tersebut benar-benar bisa 

dijadikan sebagai alat ukur secara tepat. Suatu variabel pertanyaan 

dikatakan valid jika dalam hasil analisis dengan aplikasi statistic 

diperoleh  nilai r-hitung yang merupakan nilai dari Corrected Item-

Total Correlation > dari r-tabel. 

b. Uji Reabilitas 

Reabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali 

atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat 

 
24 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif…, hal. 46. 
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pengukur yang sama pula.25 Uji Reliabilitas merupakan suatu nilai 

konsistensi hasil yang dicapai dari pengukuran suatu gejala yang 

sama, meskipun dilakukan secara berulang-ulang pada subjek yang 

sama ataupun berbeda, nilainya tetap konsisten. Suatu instrumen 

dikatakan konsisten jika memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0.600. 

Untuk menilai reliable tidaknya suatu instrument dilakukan dengan 

membandingkan r-hitung dengan r-tabel, apabila r-hitung > r-tabel 

maka instrument dikatakan realibel dan apabila r-hitung < r-tabel 

maka instrument dikatakan tidak reliabel. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan salah satu tes asumsi klasik yang 

dilakukan untuk mengetahui kenormalan data penelitian. Apakah 

data berditribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian, 

data yang baik adalah data yang berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat korelasi atau hubungan daripada variabel independen dan 

dependen dalam penelitian. Tingkat korelasi yang tinggi dalam uji 

multikolinearitas menunjukkan hubungan variabel dependen dan 

independen mengalami gangguan. Artinya, dalam suatu model 

 
25 Ibid., hal. 55 
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regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel 

independen.   

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas merupakan salah satu tes asumsi 

klasik yang dilakukan untuk menguji nilai varians dari residual 

tidak konstan atau berubah–ubah secara sistematik seiring dengan 

berubahnya nilai variabel Independent. Dalam uji 

Heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik Scatterplot dari hasil 

output diaplikasi statistik. Jika pada titik–titik plot membentuk 

suatu pola tertentu maka dapat diikatakan bahwa terjadi 

heteroskedastisitas, namun apabila tidak membentuk pola tertentu 

atau titik – titik plot menyebar keseluruh bagian dapat dikatakan 

bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas. Data yang 

memenuhi asumsi klasik adalah data yang tidak terjadi gangguan 

heteroskedastisitas. 

3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi adalah teknik statistika yang berguna untuk 

memeriksa dan memodelkan hubungan diantara variable-variabel. 

Regresi berganda seringkali digunakan untuk mengatasi permasalahan 

analisis regresi yang melibatkan dua atau lebih variable bebas.26 Tujuan 

dilakukan pengujian regresi linier berganda adalah untuk mengetahui 

 
26 Hengky Latan dan Selva Temalagi, Analisis Multivariate dan Analisis Menggunakan 

Program IBM SPSS 20.0 (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 66. 
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sejauh mana pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji T 

Uji T parsial dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

independen atau X ( X1,X2,…) pada model regresi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau Y. Untuk 

mengetahui hasil uji T parsial dapat dilihat pada nilai signifikansi 

yang terdapat dalam hasil output uji statistik. Jika nilai signifikan 

yang dihasilkan ≤ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Atau bisa juga dengan cara membandingkan 

nilai t-hitung dengan t-tabel. Jika t-hitung > t-tabel maka dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen dalam model regresi secara bersama-sama atau 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk 

mengetahui dapat dilihat pada nilai signifikansi pada hasil output 

statistic. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel independen secara bersama-sama simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Atau bisa juga 
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dengan membandingkan hasil F-hitung dengan F-tabel. Jika F-

hitung > F-tabel maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

independen secara bersama-sama simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

c. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar kemampuan 

variable independen dalam menerangkan variable dependen. Nilai  

R-Square 0,75 (model kuat), 0,50 (model sedang) dan 0,25 (model 

lemah).27 

 
27 Ibid., hal. 80. 


