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BAB III 

METODE PENELITIHAN 

 

3.1 Dasar Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif. Penelitian yang 

bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Bogdan dan 

Taylor (1975:5).  

Mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007:4). Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif, karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana kegiatan-kegiatan 

dibidang kewirausahaan yang dikembang. Studi kasus ini dilakukan oleh Koperasi 

pasar senin alampanjang, peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di sekitar desa alampanjang, serta kendala-kendala apa saja dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar desa alampanjang melalui 

koperasi.  

3.2  Lokasi Penelitian  

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah di Koperasi Kampar mitra 

Mandiri di Desa Treatak  Kacamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. penulis 

menjadikan  koperasi kamapar mitra mandiri sebagai lokasi penelitian karena 
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merupakan salah satu koperasi yang sudah mengembangkan usaha koperasi dalam 

berbagai bidang yang bertujuan untuk memunuhi kebutuhan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

3.3 Fokus Penelitian  

Fokus dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Koperasi Kampar Mitra 

Mandiri Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dalam 

Memberdayakan. Ekonomi masyarakat. Fokus penelitian ini dapat dijabarkan 

dengan melihat  bagaimana pengelolaan koperasi kampar mitra mandiri dalam 

memberdayakan ekonomi masyarakat serta  apa saja kendala-kendala yang 

dihadapi  oleh koperasi kampar mitra mandiri dalam memberdayakan ekonomi 

masyarakat  

3.4 Sumber Data Penelitian  

Subyek dalam penelitian ini adalah semua yang ada di Koperasi Kampar 

Mitra Mandiri di Desa Teratak Kec.Rumbio Jaya Kab.Kampar. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data dari informan dan 

data sekunder untuk melengkapi data primer.  

a. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama misalnya 

individu atau perseorangan seperti, hasil wawancara, pengisian kuesioner, atau 

bukti transaksi ( Husein Umar : 2004 : 64 ) . Data primer ini diperoleh dari : 

Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan 

masalah penelitian  Pengelolaan Koperasi Kampar Mitra Mandiri Desa Teratak 
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Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dalam Memberdayakan Ekonomi 

Masyarakat”    

 Melalui observasi lapangan yang dalam penelitian ini, peneliti melihat 

secara langsung keadaan dan suasana kegiatan di Koperasi Kampar Mitra Mandiri 

Rumbio Jaya. Dengan pengamatan ini diharapkan dapat melengkapi data dari 

wawancara. 

 

 

 

b. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-

artikel serta dokumentasi berupa rekaman suara dan foto-foto sebagai bukti 

penelitian ini benar dilakukan.  

Data Sekunder berupa dokumen tentang Koperasi Kampar Mitra Mandiri 

Rumbio Jaya.. dan buku-buku yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah 

yang sedang diteliti. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam melakukan analisis data dan 

pengolahan data maka digunakan beberapa metode dan alat pengumpulan data 

sebagai berikut:  

1. Observasi  

Dalam penelitian ini, peneliti melihat secara langsung keadaan dan 

suasana kegiatan di Koperasi Kampar Mitra Mandiri Rumbio Jaya.. Dengan 
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pengamatan ini diharapkan dapat melengkapi data dari wawancara. Dalam 

penelitian ini observasi dilakukan kurang lebih 1 bulan, Peneliti melakukan 

pengamatan dan pencatatan data secara sistematik terhadap unsur-unsur yang 

tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian dengan melihat pedoman sebagai 

instrumen pengamatan yang ditujukan untuk meneliti Pengelolaan Koperasi 

Kampar Mitra Mandiri Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar 

dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat”    

Penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan cara pengamatan 

sendiri secara langsung dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan 

kejadian sebagaimana yang terjadi pada saat kegiatan produksi di Koperasi 

Kampar Mitra Mandiri Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten 

Kampar. Penulis melakukan penelitian, mencatat dan memahami peristiwa dalam 

situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data 

yang sesuai dengan fokus yang diamati, dan nantinya data yang diperoleh tersebut 

akan dianalisis kembali. Tahap observasi tersebut bertujuan untuk mengetahui 

Profil Koperasi Kampar Mitra Mandiri Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya 

Kabupaten Kampar dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat”    

2.Wawancara  

Penulis mengadakan wawancara secara langsung kepada informan guna 

mendapatkan data dalam penelitian. Penulis pada saat melakukan wawancara 

dengan informan menggunakan alat bantu berupa handphone, bollpoin, buku tulis, 

kamera digital. Wawancara ini dilakukan agar bisa mendapatkan informasi yang 

mendalam tentang Pengelolaan Koperasi Kampar Mitra Mandiri Desa Teratak 
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Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dalam Memberdayakan Ekonomi 

Masyarakat”    

. Peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman 

wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan yang ditujukan kepada 

informan. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah informan yang 

merupakan subjek penelitian dan informan yang bukan merupakan subjek 

penelitian. Informan subjek penelitian adalah semua yang ada di Koperasi 

Kampar Mitra Mandiri Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten 

Kampar. 

   

3.Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan arsip-arsip,buku-buku, majalah, 

sebagai bukti yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

gambar kegiatan usaha di Koperasi Kampar Mitra Mandiri Desa Teratak 

Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. 

Pengunaan foto sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui 

wawancara, observasi yang bertujuan untuk mengabadikan peristiwa yang 

terjadi di lapangan yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi foto tersebut 

didapatkan dari foto pribadi yang menggambarkan kegiatan usaha yang 

dijalankan oleh pegawai di Koperasi Kampar Mitra Mandiri Desa Teratak 

Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. 
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3.6 Informan Penilitihan 

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada 

peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling 

dimana peneliti memilih key informan dan informan yang peneliti anggap 

mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai key informan yang paling 

mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari Koperasi Kampar Mitra Mandiri  

Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Adapun yang menjadi 

Key informan dan informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi 

mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah : 

Tabel 3.1: Kay Informan 

NO Uraian Jumlah 

1 Ketua Pengurus Koperasi 1 

2 Seketaris Pengurus Koperasi 1 

3 Manejer Koperasi 1 

4 Staf pengurus koperasi 2 

Jumlah 5 

 

Tabel 3.2: Informen 

NO Uraian Jumlah 

1  Pengawas Koperasi 1 

2 Anggota Koperasi  8 

Jumlah 9 

  

3.4.1 Krakteria Kay Informen dan Informen Penelitian  

Adapaun yang penilitian jadikan sebagai Kay Informen adalah subjek ataupaun 

individu, masyarakat yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan 

ini, ciri-cirinya anatara lain: 

1. Berada didaerah yang diteliti 

2. Mengetahui kejadian/permasalahan 
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3. Bisa beragumentasi dengan baik 

4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan  

5. Terlibat langsung dengan permasalahan  

 

3.7 Validasi Data 

 Untuk mengetahui apakah data yang terkumpul memiliki tingkat 

kebutuhan atau tidak, maka diadakan pengecekan data yang di sebut dengan 

validasi data. Validasi data akan membuktikan apakah data yang di peroleh sesuai 

dengan apa yang ada di lapangan atau tidak. Untuk lebih menjamin validasi data 

yang diperoleh dalam penelitian, maka digunakan teknik trianggulasi data. Yaitu 

suatu tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan pengecekan pembandingan 

terhadap data yang diperoleh dari seseorang informan, akan dibandingkan dan 

dicocokkan dengan pendapat informan lain untuk menjamin objektivitas dan 

validitas data. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik trianggulasi sumber ( 

data). Tehnik ini mengarahkan peneliti agar di dalam menggumpulkan data, ia 

wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda – beda yang tersedia. 

Artinya data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali 

dari beberapa sumber data yang berbeda. 

3.8 Metode Analisa Data 

 Analisa merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data 

kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan 

data yang ada. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa 
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Kualitatif deskriptif data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubermas dalam 

Emzir (2010:169).  

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik 

analisis data kualitatif. Ketiga kegiatan dalam analisis data kualitatif yang 

dilakukan oleh penulis pada penelitian ini adalah:  

1. Pengumpulan Data Penulis menggunakan reduksi data untuk memilih data-

data yang sudah terkumpul yang sesuai dengan fokus penelitian kemudian 

data disaring sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan dan wawancara yang sudah terkumpul direduksi atau dipilih 

kembali dengan tujuan agar memperoleh data yang memberikan gambaran 

yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara serta 

mempermudah penulis untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. Proses 

pemilihan data setelah observasi dan wawancara yang didapatkan penulis 

yaitu.bagaimana peranan koperasi kampar mitra mandiri dalam 

memberdayakan ekonomi masyarakat dan Apa saja kendala-kendala yang 

dihadapi  oleh koperasi kampar mitra mandiri dalam memberdayakan 

ekonomi masyarakat melalui kegiatan Koperasi. Sementara data-data yang 

sekiranya tidak ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian tidak 

dimasukkan dalam hasil penelitian agar mudah dalam penarikan kesimpulan.  

2.Pengolahan data Penyajian data adalah: 

    sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat 

terwujud sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan 
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kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan agar sajian 

data tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Data yang disajikan sesuai 

dengan apa yang diteliti, maksudnya hanya dibatasi pada pokok permasalahan 

yaitu: bagaimana peranan koperasi kampar mitra mandiri dalam 

memberdayakan ekonomi masyarakat  dan Apa saja kendala-kendala yang 

dihadapi  oleh koperasi kampar mitra mandiri dalam memberdayakan 

ekonomi masyarakat 

3. Verifikasi atau kesimpulan data 

   Kesimpulan atau verifikasi data didasarkan pada reduksi dan sajian data yang 

merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Penarikan 

kesimpulan harus didasarkan pada semua data yang diperoleh dalam kegiatan 

penelitian dan dapat menjawab dari semua permasalahan yang ada. 

Kesimpulan dari data-data yang sudah terkumpul untuk dijadikan bahan 

pembahasan yaitu bagaimana peranan koperasi kampar mitra mandiri dalam 

memberdayakan ekonomi masyarakat  dan Apa saja kendala-kendala yang 

dihadapi  oleh koperasi kampar mitra mandiri dalam memberdayakan 

ekonomi masyarakat 


