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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud 

untuk melakukan pengukuran yang cermat dan sistematis terhadap fenomena-

fenomena sosial dengan cara memberikan gambaran terperinci berdasarkan 

kenyataan-kenyataan yang ditemukan di lapangan dengan tujuan bahwa data dan 

informasi yang akan dikumpulkan melalui survey akan dijadikan acuan untuk 

menggambarkan indikator penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan 

dalam tipe kualitatif. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir 

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, lebih tepatnya di Lembaga Program Usaha 

Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Kelurahan Tanah Merah.Dalam 

pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Januari 2018 hingga bulan Maret 2018. 

. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan penulis 

menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang 

diperoleh dilokasi penelitian atau objek penelitian.Adapun data yang diperoleh 
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secara langsung dalam hal ini adalah pelaksanan UEK-SP, masyarakat yang 

berkaitan peminjaman modal UEK-SP. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari sumber pihak yang kedua yang berupa 

keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini . 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui 

studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung yang dilakukan 

dengan cara : 

a. Observasi : yaitu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis 

pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi yang 

berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung 

pada objek studi yang telah ditetapkan. 

b. Wawancara : yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan 

responden yang mengacu pada pedoman data yang diperlukan dalam 

penelitian, Yakni pengelola UEK-SP. 

c. Dokumentasi: Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Teknik pengambilan data 

secara tertulis bersumber pada catatan-catatan,arsip-arsip gambar atau foto 

pada acara tertentu yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian dan bertujuan untuk memperjelas dan mendukung proses 

penelitian. 
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3.5 Informan Penelitian 

 Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara 

mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam Program Usaha Ekonomi 

Kelurahan Simpan Pinjam Makmur. Informan dipilih berdasarkan penarikan 

sampel nonprobalitiy, yaitu dengan carapurposive samplinghanya orang-orang 

yang ahli dan mengerti tentang fenomena yang terjadi. Untuk jelasnya mengenai 

informan yang diambil dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dari tabel berikut 

ini : 

Tabel 3.1 

 

Informan Penelitian 

 

No Nama Informan Jabatan 

1. Saktiawan Pendamping kecamatan 

2. Arifindi,S.Sos Kepala Lurah Tanah Merah 

3 Fadri Hendra Ketua Pengelola UEK SP 

Makmur 

4. Novita Anggraini Bendahara UEK –SP 

5. Syafrianto Sekretaris UEK-SP  

6. Muhammad Mukhtar Staf Analisa Kredit  

7. Yusmawarni Pendamping desa/kelurahan 

8. Zuraida  

 

 

Pengguna Dana Usaha 

9 Amir Hidayat 

10 Harun 

11 Sarmuji 
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12 Ramita 

13 Samsir 

14 Legio 

15 Herlina 

Jumlah 15 Orang 

Sumber:UEK – SP Makmur Kelurahan Tanah Merah 2018 

 

3.6 Analisis Data 

Analisa data yang penulis pergunakan adalah analisa data kualitatif.Setelah 

data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut dikelompokan menurut jenis 

datanya.kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan diuraikan secara 

deskriptif analitik yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan alasan atau 

gambaran yang terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan 

kemudian ditarik suatu kesimpulan. 

 

 


