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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jika dilihat berdasarkan tujuannya, penelitian ini dapat 

dikategorikan kedalam penelitian kualitatif deskriptif. Menurut 

Sukmadinata (2009:53-60) penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian 

yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara 

individual maupun kelompok secara apa adanya. 

Penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh 

dan mendalam mengenai pembinaan usaha kecil kerajinan tenun songket 

di Kota Pekanbaru. Sehingga diharapkan akan memiliki gambaran yang 

jelas mengenai inti masalah dalam pengimplementasian program tersebut. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Sedangkan yang 

menjadi objek penelitian ini yaitu Dinas Perdagangan dan Peindustrian 

Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai. Dipilihnya Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan sebagai objek penelitian karena Dinas 

Perdagangan dan Peindustrian bagian dari pemerintahan yang memiliki 

peranan penting dalam melaukan pembinaan terhadap industri kecil 

menengah yang ada di Kota Pekanbaru termasuk didalamnya pembinaan 

Usaha Kecil Kerajinan Tenun Songket. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan atau (universum) dari objek 

penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, 

udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya, sehingga 

objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian (Burhan, 2005: 

109)).  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengrajin atau 

pemilik usaha kerajinan tenun songket di Kota Pekanbaru sebanyak 23 

orang. 

2. Sampel 

Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik 

sensus, yaitu penetapan sampel diambil dari seluruh jumlah populasi 

yaitu seluruh pengrajin atau pemilik usaha kerajinan tenun songket 

sebanyak 23 orang. 

 

D. Jenis Data dan Sumber Data 

Untuk melakukan sebuah penelitian terdapat 2 jenis data, yaitu 

data primer dan sekunder. 

a. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak 

yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Untuk 

memperoleh gambaran yang jelas, maka dilakukan wawancara langsung 

kepada Sekretaris Dinas Perdagangan dan Peindustrian Kota Pekanbaru, 
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kepala bidang perindustrian, staf bidang Pembinaan Industri Kecil 

Menengah Pekanbaru, dan Pegawai Penyuluh Dinas Perdagangan dan 

Peindustrian. Hasil dari tanya jawab yang berkaitan langsung dengan 

permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pembinaan terhadap usaha 

kecil kerajinan tenun Songket di Kota Pekanbaru. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data dan informasi dan 

keterangan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data 

pelengkap yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber 

yang tersedia dilokasi penelitian dan sudah dipublikasikan. Data ini 

berupa arsip literatur yang berhubungan langsung dengan penelitian ini 

seperti susunan organisasi, data kepegawaian, Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Perdagangan dan Peindustrian Kota Pekanbaru. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dalam rangka memperoleh data seakurat mungkin melalui 

teknik sebagai berikut : 

a. Teknik Wawancara 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan lisan maupun Tanya jawab secara terarah. 

Penelitian mengacu pada pedoman wawancara yang telah dibuat, 

akan tetapi tidak menutup kemungkinan mengaju sejumlah 

petanyaan-pertanyaan baru yang dapat mendukung keabsahan data. 
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b. Angket (Quessioner) 

Yaitu untuk melengkapi data yang diperlukan, maka 

dibutuhkan menyusun daftar pertanyaan beserta jawabannya yang 

diberikan kepada responden sebagai sampel terpilih. 

c. Teknik Observasi 

 

Pengumpulan data dengan mengamati berbagai fenomena dan 

peristiwa yang terjadi di lapangan terutama yang berkaitan dengan 

objek penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah data hasul penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan 

analisis data, adapun data atau metode analisis yang penulis gunanakan 

adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang memberikan 

gambaran hasil penelitian dilapangan dan kemudian hasil penelitian 

tersebut dianalisis mengguakan tori-teori yang relevan untuk kemudian 

diperoleh suatu kesimpulan dari  seluruh penelitian yang penulis lakukan. 

Dalam  menganalisis penulis akan menuangkan dengan teknik diskriptif 

kualitatif yaitu dengan persentase dengan rumusan sebagai berikut : 

    
 

 
        

 Keterangan : 

 P = Persentase 
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 F = Frekuensi 

 N = Total Jumlah 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Analisis Pembinaan 

Pembinaan Usaha Kecil Kerajinan Tenun Songket Oleh Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang telah diajukan 

kepada responden dengan menggunakan teknik skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorangan atau kelompok 

orang tentang fenomena sosial. Yang digunakan dalam buku Sugiyono 

(2011: 107-108) sebagai berikut : 

a. Sangat Baik = 76%-100% 

b. Baik  = 56%-75% 

c. Kurang Baik = 40%-55% 

d. Tidak Baik = 0%-39%  

Dengan menggunakan teknik ppengukuran sesuai dengan rumus 

diatas maka penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu 

analisis Pembinaan Pembinaan Usaha Kecil Kerajinan Tenun Songket 

Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. 

 


