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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Tipe Atau Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif 

kualitatif yang mana melakukan penelitian langsung di Desa Bantan Tengah 

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis guna untuk mendapatkan gambaran-

gambaran  terperinci berdasarkan kenyataan di lapangan dan hasil yang akan 

disajikan dalam bentuk table dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta 

keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan.  

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, maka harus terlebih dahulu ditentukan 

lokasi serta waktu yang dibutuhkan dalam penelitian hal ini untuk 

mengetahuibatasan-batasan yang diteliti.Penelitian ini dilaksanakan di Desa 

Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. 

Sedangkan untuk rentang waktu dalam penelitian ini ditentukan 

berdasarkan sejak diterimanya judul penelitian ini yaitu mulai bulan Januari 2018 

sampai dengan Agustus 2018 

3.3  Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara 

dengan responden tentang pendapatnya mengenai Pelaksanaan 

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Bantan Tengah 

Kecamatan BantanKabupaten Bengkalis. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari 

sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari 

perpustakaan atau laporan-laporan peneliti yang terdahulu. Data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literature buku-buku dan 

data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis 

yang berupa data sejarah singkat, struktur organisasi, jumlah staff serta 

data-data yang lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Menurut Marshall (Sugiyono, 2016 : 226) menyatakan bahwa 

“through observations, the researcher learn about behavior and the 

meaning attached to those behavior”.Melalui observasi, peneliti belajar 

tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi pertisipasi 

pasif (passive partisipation) :means the research is parent at the scene of 

action but does not interact or participate. Jadi dalam hal ini peneliti 
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datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat 

dalam kegiatan tersebut. 

Penulismelakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

di kelompok usaha bersama (KUBE) di Desa Bantan Tengah Kecamatan 

Bantan Kabupaten Bengkalis.Pengamatan ini penulis lakukan untuk 

mencari kesesuaian antara data yang diperoleh dari objek penelitian 

dengan fakta yang terjadi dilapangan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara peneliti 

mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang (informan atau 

responden). Menurut Susan Satainback (Sugiyono, 2016 : 232) bahwa 

“interviewing provide the researcher a means to gain a deeper 

understanding of how the participant interpret a asituation or 

phenomenon than can be gained through observation alon”. Jadi dengan 

wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal lebih mendalam 

tentang partisipan dala mengintegrasikan situasi dan fenomena yang 

terjadi, dimana hal ini tidak bias ditemukan melalui observasi. 

Cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung atau lisan kepada 

subjek penelitian.Pengamatan ini penulis lakukan utuk mencari 

kesesuaian antara data yang diperoleh dari objek penelitian dengan fakta 

yang terjadi dilapangan. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu.Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya 

monumental dari seseorang.Dokumentasi yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan 

dan kebijakan.Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, 

yang dapat berupa gambar, foto, patung, lukisan, film dan lain-lain. 

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016 : 

240). 

3.5  Key Informan  

Key informan adalahorang yang memberikan informasi. Pemberian 

keterangan oleh informan karena dipancing oleh pihak peneliti. Key informan 

adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi saran tentang sesuatu kepada 

peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung 

serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. 
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Tabel 3.1. Daftar Key Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1 Dra. Hj. Martini Kepala Dinas Sosial  

2 Drs. Feni Hafzan Seksi Pemberdayaan Sosial 

Perorangan dan Kelompok Dinas 

Sosial 

3 Abdullah Pendamping KUBE 

4 M. Fadlul Wajdi Camat Bantan 

5 Drs. Sukar Kepala Desa Bantan 

6 Sutomo Perangkat Desa (RT/RW) 

7 Subari Ketua KUBE Sumber Rezeki 

8 Masrito Ketua KUBE Jaya Bhakti 

9 Kidot  Ketua KUBE Tunas Baru 

10 Siti Jariyah Ketua KUBE Sepadu 

Sumber : Data Olahan 2018 

 

3.6  Metode Analisa 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Bogdan (Sugiyono, 2016 : 244) menyatakan bahwa analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 
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dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat komponen dalam analisis data 

seperti dibawah : 

3.6.1 Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

3.6.2 Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016 : 247) 

menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa 

saja yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami tersebut.  
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3.6.3 Conclusing Drawing Verivication  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah 

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. 

 

 

 

 

 

 


