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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi, Ukm, Transmigrasi Dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu dan semua koperasi unit desa  yang ada 

dikecamatan Tandun karena penulis menganggap koperasi unit desa di kecamatan 

Tandun memiliki banyak masalah yang membutuhkan pembinaan dan 

pengawasan oleh Dinas Koperasi, Ukm, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Rokan Hulu. Adapun waktu penelitian ini dimulai pada bulan 

Februari-Maret 2018. 

3.2 Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian  deskriptif kualitatif. 

Penelitian daskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lainnya. 

Defenisi lain dari penelitian  kuali tatif deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau 

fenomena. Suatu penelitian yang berusaha menjawab pertanyaan dan menganalisa 

Peran Dinas Koperasi, Ukm, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan 

Hulu dalam pembinaan dan pengawasan koperasi di koperasi unit desa kecamatan 

Tandun berdasarkan dengan fakta-fakta yang penulis temukan di lapangan. 

3.3 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian merupakan segala sesuatu yang dapat 

memberikan informasi mengenai data. Apabila penelitian menggunakan kuisioner 
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dan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut adalah 

responden. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan menjadi dua, yaitu : 

a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian 

langsung terhadap objek penelitian melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi.. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh melalui 

kegiatan wawancara kepada Kepala bidang koperasi dan ukm, Petugas 

penyuluh koperasi lapangan dan semua ketua pengurus koperasi unit desa 

di kecamatan Tandun. 

b) Data Sekunder, yaitu data yang pendukung yang penulis dapatkan dari 

bahan dokumen, bahan laporan atau catatan penting lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a) Observasi  

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian 

berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 

bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dapat dilakukan 

dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti  

b) Wawancara 

Wawancara dilakukan secara tatap muka dan bersifat terbuka terhadap 

pihak terkait untuk mendapatkan informasi-informasi yang valid baik 

menggunakan alat perekam maupun alat pencatat. 
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3.5 Populasi dan Sampel 

3..5.1 Populasi 

Menurut Sugiono (2013:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuatititas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Berdasarkan defenisi diatas maka populasi dari penelitian ini 

adalah pihak Dinas Koperasi, Ukm, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Rokan Hulu, Petugas penyuluh  koperasi lapangan dan seluruh koperasi unit desa 

yang ada di kecamatan Tandun yang berjumlah 5 Koperasi. 

3.5.2 Sampel 

Defenisi sampel menurut Sugiono (2013:91) adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan 

penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi, misalnya 

keterbatasan dana, waktu, tenaga dan sebagainya maka peneliti dapat 

menggunakan sampel itu. Kesimpulan akan dapat diberlakukan untuk populasi. 

Untuk itu sampel yang diambil harus benar-benar representatif. Melihat jumlah 

populasi yang hanya 7, maka semua populasi dijadikan sampel. Hal ini 

dikarenakan mereka yang benar-tau tentang perkoperasian di kecamatan Tandun. 

Jika jumlah populasi sama dengan jumlah sampel disebut dengan sampling jenuh 

atau dengan kata lain adalah sensus.  

Untuk memudahkan dalam pecarian data dan informasi serta untuk 

memperjelas populasi dan sampel dalam penelitian ini maka dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 
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Tabel 3.1 

 Key Informan 

 

No Sub Populasi Populasi Sampel 

1 Kepala Bidang Koperasi Dan Ukm 1 1 

2 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) 1 1 

3 Ketua Pengurus Koperasi Tandun Sibuayo 1 1 

4 Ketua Pengurus Koperasi Karya Mukti 1 1 

5 Ketua Pengurus Koperasi Dayo Mukti 1 1 

6 Ketua Pengurus Koperasi Tani Sejahtera 1 1 

7 Ketua Pengurus Koperasi Makarti Jaya 1 1 

Jumlah 7 7 

Sumber : Observasi lapangan 2018 

3.6 Analisis Data 

Didalam penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam penelitian ini 

maka peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan metode 

penelitian yang telah dikemukakan diatas maka informasi yang diperoleh akan 

dikelompokkan sesuai dengan jenisnya dan disajikan dalam uraian. Dengan 

menggunakan teknik pengolahan data diatas maka hasil penelitan akan dapat 

diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang Analisis peran Dinas Koperasi, 

Ukm, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu dalam pembinaan 

dan pengawasan koperasi (studi pembinaan dan pengawasan koperasi  unit desa di 

kecamatan Tandun) 

 


