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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan dikantor Dinas Koperasi dan UKM kota Pekanbaru. 

Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena data untuk penelitian yang 

penulis angkat ada di Dinas tersebut. Sehingga akan lebih mudah bagi penulis 

untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Dan penelitian ini dilakukan pada 

Bulan Maret 2018 sampai dengan selesai. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 3.2.1 Jenis Data 

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

yaitu data yang berbentuk non angka,seperti kalimat-kalimat, foto, atau rekaman 

suara dan gambar. (Prasetia Irawan, 2004:86) 

Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa faktor-faktor 

apa saja penyebab dibubarkannya Koperasi Badan Hukum di Kota Pekanbaru. 

 3.2.2 Sumber Data 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang 

telah dipublikasikan oleh Dinas koperasi dan UMKM dan informasi dari Anggota-

anggota Koperasi Badan Hukum Provinsi. Adapun sumber data yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.  
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1. Data Primer, adalah data yang diambil langsung tanpa perantara 

dari sumbernya. Sumber ini dapat berupa benda-benda, situs, atau 

manusia. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil 

secara tidak langsung dari sumbernya.  

2. Data sekunder, biasanya diambil dari dokumen-dokumen (laporan, 

karya tulis,koran,majalah) atau seseorang mendapat informasi dari 

orang lain. (Prasetia Irawan, 2004:87) 

Sumber yang telah ada peneliti peroleh dari Dinas Koperasi dan UMKM 

Kota Pekanbaru, dan juga dari Koperasi yang aktif dan dibubarkan.Diantaranya 

data yang digunakan berupa data base koperasi kota pekanbaru, nama-nama 

koperasi yang dibubrkan dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data.(Sugiyono 2012: 401) 

Untuk memperoleh data yang tepat dalam penelitian, peneliti 

menggunakan data primer yang diperoleh dari observasi, interview (wawancara), 

dan kuesioner (angket). 
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 3.3.1 Observasi 

Menurut Sutrisno hadi dalam Sugiyono (2007: 166) mengemukakan 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan. Peneliti mengamati Kantor Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru yang menjadi objek Penelitian untuk 

mengumpulkan data serta untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi diobjek 

penelitian.  

 3.3.2 Interview (Wawancara) 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu.(Sugiyono, 2012:401). Dilakukan langsung kepada pegawai pada bagian 

yang berhubungan dengan objek yang penulis teliti. 

3.4 Informan  Penelitian 

  Informan dalam penelitian ini adalah seperti yang terlihat pada 

tabel dibawah ini : 
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Tabel 3.1 :  Informan Penelitian 

No Uraian Jumlah 

1. Seksi Bina Lembaga Koperasi Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Pekanbaru 

1 

2. Petugas Penyuluh Koperasi Kecamatan 1 

3. Komisi II DPRD Kota Pekanbaru 1 

4. Koperasi yang aktif di Kota Pekanbaru 4 

5. Koperasi yang tidak aktif di Kota Pekanbaru 3 

 Jumlah 10 

 

3.5 Metode Analisis 

 Setelah data-data terkumpul, penulis membuat suatu analisis dari data-data 

yang telah penulis dapatkan dan akan diolah. Adapun jenis penelitian yang penulis 

lakukan yaitu deskriptif dan bentuk penelitiannya yaitu kualitatif. Deskriptif yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Sedangkan kualitatif 

adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono, 2011:11-

14) 

 

 

 

 


