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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Yaitu menggambarkan keadaan subjek 

dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta 

didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang penelitian 

lakukan. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang 

mendalam, suatu data yang mengandung makna atau data yang sebenarnya. 

Penelitian kualitatif ini juga tidak semata-mat mencari kebenaran, tetapi ada 

pemahaman peneliti terhadap apa yag diteliti. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Sejalan dengan rencana tujuan yang ingin dicapai maka penulis 

menetapkan lokasi penelitian Kantor Dinas Koperasi Tembilahan Kota, dengan 

alasan antara lain : 

1. Untuk memperkecil/memfokuskan penelitian 

2. Karena keterbatasan waktu dan biaya. 

 Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan untuk penyempurnaan 

penelitian ini dari Desember sampai dengan April 2019. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis dan Sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara 

lain berupa :  

 

3.3.1 Data Primer 

 Adalah data yang diperoleh dari Informan yang menjadi subjek 

penelitian, berupan informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang 

sudah dirumuskan dalam penelitian, baik melalui observasi maupun 

wawancara. Data primer ini diperoleh dari : 

a. Melakukan Wawancara dengan Informan penelitian yang terkait 

dengan masalah penelitian Implementasi Kebijakan Program Kredit 

Usaha Rakyat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah Di Kecamatan Tembilahan Kota. 

b. Melalui Observasi lapangan yang dilakukan mengenail penelitian 

tersebut 

3.3.2 Data Skunder 

 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, yaitu data berupa dokumen tentang Kebijakan 

Program Kredit Usaha Rakyat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah Dikecamatan Tembilahan Kota dan buku-buku yang dapat mendukung 

dan menjelaskan masalah yang diteliti. 
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3.4 Tekhnik Pengumpulan Data 

 Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

a. Observasi  

 Observasi, menurut Hadi dalam Sugiyono (2008) mengemukakan bahwa 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yng terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 

 Dalam penelitian ini, tekhnik Observasi/pengamatan yang digunakan 

adalah observasi partisipasi, dimana menitikberatkan pada keterlibatan peneliti. 

Peniliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian. Menurut Soehartono (2002), dalam observasi partisipan 

pengamat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang 

diteliti atau yang diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka. 

b. Wawancara 

 Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiyono (2008) wawancara tidak 

terstruktur ialah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung 

secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif. 
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c. Dokumentasi 

 Menurut Arikunto (2007 : 231) Dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, arsip, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan 

membantu menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk 

menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi yang dilakukan seperti 

mendokumentasikan kegiatan dilapangan. 

3.5 Informan Penelitian 

 Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada 

peneliti. Penentuan informannya menggunakan tekhnik purposive (bertujuan), 

tekhnik purposive adalah tekhnik penentuan informan berdasarkan pada 

perimbangan tertentu. Adapun  pertimbangan tersebut didasarkan pada informan 

yang mengetahui secara jelas dan tepat informasi mengenai masalah dalam 

penelitian ini. 
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Tabel 3.1 

Tabel Informan Penelitian 

NO Informan Kode 

Informan 

Jumlah Keterangan 

1 Kepala Bidang UMKM 

Dinas Koperai dan UMKM 

Kecamatan Tembilahan 

Kota 

1 1 Key Informan 

2 KASI UMKM Dinas 

Koperasi dan UMKM 

Kecamatan Tembiahan 

Kota 

1 1 Key Informan 

3 

 

 

Pelaku UMKM Penerima 

KUR (Kredit Usaha 

Rakyat) 

 

 

1 

 

 

5 

 

Key Informan 

  Sumber : Hasil Analisis Konsep Peneliti. 
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3.5 Analisis Data 

 Analisis data  adalah 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 yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalan Moleong 

(2010), yaitu : 

 “Analisis data adalah proses mencari dan mengatur sistematis transkip 

interview, catatan dilapangan dan bahan-bahan lain yang anda didapatkan, yang 

kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda (terhadap 

suatu fenomena) dan membantu anda untuk mempersentasikan penemuan anda 

kepada orang lain.” 

 Berikut ini adalah beberapa tahapan  yang dipakai untuk menganilisis 

data: 

a. Reduksi Data 

 Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan tertulis dilapangan. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 
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data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi mampu 

memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 

b. Penyajian Data 

 Dalam sebuah penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

Informasi yang didapat dilapangan disajikan kedalam teks dengan sebaik 

mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta 

yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah 

direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya dilapangan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan 

data yang tepat dan akurat. 

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

 Langkah ketiga dalam tahapan analisis interaktif menurut Miles dan 

Huberman (2009 : 18-21) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu 

menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu 

kesimpulan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti 

yang valid saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 

 

 


