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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitan dan Waktu Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah metode survey deskriftif. Disini penulis 

langsung melakukan penelitian di Lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam 

dan Kantor Desa Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dengan 

mensurvey langsung orang-orang yang berhubungan dengan penelitian yang 

penulis lakukan. Sehingga penulis dapat mengambarkan keadaan yang sebenarnya 

tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data, 

mengklasifikasikanya serta menganalisanya sehingga diperoleh rumusan analisa 

terhadap masalah yang dihadapi. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada 

hari/tanggal : senin, 17 oktober 2016. 

3.2.  Lokasi Penelitian 

  Penelitan ini di laksanakan pada Kantor UED-SP Di Desa Balai Makam 

JL. Ikri Km 5 Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

 

3.3. Jenis Data Sumber Data 

a. Data primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang 

permasalahan yang dihadapi yaitu tentang program keberdayaan 

masyarakat masyarakat perdesaan Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis. 
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b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua yang sifatnya 

mendukung dalam penelitian. Data ini diperoleh dari lembaga UED-SP 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

 

3.4. Key informant 

  Dalam penelitian ini, penulis menggunakan key informant sebagai objek 

informasi mengenai Pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Perdesaan di Desa Balai Makam  Kec.Mandau Kab. Bengkalis. Adapun kegunaan 

key –informant atau pelaku memang benar-benar mengetahui dan menguasasi 

masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penlitian.   

  Pemilihan key-informant sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah 

berdasrkan pada asas subjek yang menguasasi permasalahan, memiliki data, dan 

bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Key-informant yang 

bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan 

menjadi key-informant dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Balai Makam dan 

Pengelola UED-SP dan Pemanfaat Dana UED-SP Desa Balai Makam Kec. 

Mandau Kab. Bengkalis. 

  Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah key-informantnya, tetapi 

tergantung tepat atau tidaknya pemilihan key-informant yang diteliti. Dengan 

demikian jumlah key-informant yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan 

dengan teknik Snowball Sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-

mula jumlahnya kecil, kemudian membesar ibarat bola salju yang menggelinding 

yang lama-lama jadi besar. (sugiyono: 97). Dimana dalm penentuan sampel, 

pertama-tama pilih satu atau 2 0rang, tetapi karena dengan dua orang ini belum  



 

 

 

 

 

37 

merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain 

yang dipandang lebih mengetahui dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 

dua orang sebelumnya. Begitu seterusny, sehingga jumlah sampel semakin 

banyak dan data yang didapat akan maksimal dan sudah memadai. 

  Adapun kriteria penentuan key-informant yang tepat dalam pemberian 

informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai Pelaksanaan Program 

Peningkatan Keberdayan Masyarakat Perdesaan melalui UED S-P Desa Balai 

Makam Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Berdasarkan pertimbangan bahwa 

informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dan ikut terlibat 

dalam program peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui UED S-

P, sebagai berikut: 

1. Kepala Desa Balai Makam Kec. Mandau Kab. Bengkalis 

2. Ketua Pengelola UED-SP Desa Balai Makam Kec.Mandau Kab. Bengkalis 

3. Kasir UED-SP Desa Balai Makam Kec.Mandau Kab. Bengkalis 

4. Tata usaha UED-SP Desa Balai Makam Kec.Mandau Kab. Bengkalis 

5. Staf analis UED-SP Desa Balai Makam Kec.Mandau Kab. Bengkalis 

6. KPM II UED-SP Desa Balai Makam Kec.Mandau Kab. Bengkalis 

7. Pemanfaat Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Desa Balai Makam 

Kec.Mandau Kab. Bengkalis. Yakni sebagai berikut: 

a. Bapak Tengku Mhd.Satar Zakaria 

b. Bapak Ahmad 

c. Bapak Rahmad 

d. Ibuk Nurul Hasda 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara / metode, yaitu : 

a. Wawancara (interview) 

Yaitu dengan mengadakan Tanya jawab dengan responden untuk 

mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. 

b. Observasi 

Yaitu metode pengumpulan data melelui pengamatan langsung atau 

peninjauan secara cermat pada lokasi penelitian. 

c. Studi kepustakaan  

Merupakan pengumpulan data atau informasi yang menyangkut masalah 

yang akan diteliti dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, surat 

kabar, jurnal, karya ilmiah dan bentuk-bentuk tulisan lainnya yang ada 

relevansinya dengan masalah yang diteliti. 

d. Studi lapangan  

Merupakan pengumpulan data atau informasi langsung di lokasi 

penelitian di lembaga UED-SP Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalisdengan menyebar angket /kuesioner dan pemantauan cepat.  

3.6. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik penganalisan secara deskriptif,  yaitu 

menurut (prasetya: 86) kualitatif adalah data yang berbentuk non angka, seperti 

kalimat-kalimat, foto, atau rekaman suara dan gambar. Dimana peneliti berusaha 

memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan 
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fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan 

dengan permasalahan didalam penelitian. Yakni tentang Implementasi 

Pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Melalui 

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Desa Balai Makam Kec. Mandau Kab. 

Bengkalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


