
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian di Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu 

Kabupaten Bengkalis karena pelaksanaan program kelompok usaha bersama 

(KUBE) belum berjalan dengan baik. Sedangkan Waktu penelitian yakni 

penulis melakukan penelitian pada periode September 2015 sampai dengan 

selesai. 

 

3.2 Jenis Dan Sumber Data 

Adapun jenis dan Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian 

adalah : 

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. 

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 disebut juga 

data tersedia. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun melihat 

langsung ke lapangan, terhadap objek yang diteliti (narasumber). 

Pengamatan disebut juga penelitian lapangan. 
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Menurut Nasution, (dalam Sugiyono 2014:226) observasi adalah 

dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan 

berbagai alat yang sangat canggih, sehingga  benda-benda yang sangat 

kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang 

angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. Sanafiah Faisal (dalam 

Sugiyono 2014:226) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi 

berpartisipasi (participant observation), observasi yang secara terang-

terangan dan tersamar (overt observation dan covert observation), dan 

observasi yang tak berstruktur (unstructured observation). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipasi 

pasif (passive participation): means the research is present at the scene 

of action but does not interact or participate. Jadi dalam hal ini peneliti 

datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat 

dalam kegiatan tersebut. 

2. Wawancara 

Menurut Esterberg, (dalam Sugiyono 2014:231) wawancara 

adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam. Dalam 

penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipatif 
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dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi peneliti juga 

melakukan interview kepada orang-orang ada didalamnnya. 

Peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur (Semistucture 

Interview) dimana dalam pelaksanaannya lebi bebas bila dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah 

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak 

yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam 

melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan 

mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Peneliti menggunakan 

wawancara mendalam untuk mendapatkan data-data dari informan atau 

narasumber karena penelitian yang bersifat kualitatif. Sehingga tidak 

menggunakan populasi dan sampel lagi. Berikut nama-nama informan 

atau narasumber yang dipilih oleh peneliti berdasarkan pertimbangan 

tertentu dalam penelitian ini. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.1: Informan Penelitian 

NO NAMA JABATAN ALASAN 

1 SUMIAH KETUA 
Karena lebih mengetahui 
permasalahan yang ada di 
KUBE tersebut 

2 NGATMI SEKRETARIS - 

3 SUPIAH BENDAHARA - 

4 NUR AISYAH KETUA - 

5 
UMMI 
KALSUM 

SEKRETARIS - 

6 MEIDINA BENDAHARA - 

7 SAFI’I KETUA - 

8 SUPRAPTO SEKRETARIS - 

9 MARTINI BENDAHARA - 

10 JALIK KETUA - 

11 HASANUDIN SEKRETARIS - 

12 MUSTAMI BENDAHARA - 
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3. Dokumentasi 

Menurut Sugiono (2014) dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life stories), cerita, biografi, 

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, 

gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya 

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-

lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih 

kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan 

di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan 

autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila 

didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah 

ada. (Bogdan dalam Sugiono 2014:240)  

 

3.4 Metode Analisa 

Bogdan ( dalam Sugiyono 2014:244) 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 dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke 
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dalam unit-unit penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Peneliti menggunakan analisis data di lapangan model Miles dan 

Huberman. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2014:246), 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualititatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 

3.4.1 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. 

3.4.2 Data Display (penyajian data) 

Dalam penelitian kualititatif, penyajian data bisa dilakukan 

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

dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualititatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendsiplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa 
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yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang elah 

dipahami tersebut. 

3.4.3 Conclusion Drawing/verification 

Langkah ke tiga 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 di 

lapangan. 

 

 

 

 


