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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat melakukan kegiatan penelitian 

untuk mendapatkan data yang diperlukan dan Informan.lokasi penelitian yang 

dipilih peneliti adalah Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau. Pemilihan 

lokasi tersebut dikarenakan Kelurahan Air Jamban  merupakan kelurahan 

yang masih berkembang dan perlu di perhatikan oleh Pemerintah Kabupaten 

Bengkalis untuk di sejahterakan, menghemat biaya dan waktu dan guna 

memperoleh data yang akurat mengenai kegiatan Koperasi KOPERATIF 

PKK. Adapun waktu penelitian dimulai dari 15 Desember 2016 s/d 30 Januari 

2017. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini bersifat Deskriptif, yeng mempelajari masalah-

masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku didalam masyarakat 

serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, 

sikap-sikap dan proses yang sedang berlangsung dari suatu fenomena. 

Nazir (2003:54) mengemukakan pengertain metode deskriptif 

merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok, manusia suatu 

objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, atau suatu kelas peristiwa, pada 

masa sekarang.Tujuan dari pengertian deskriptif adalah untuk membuat 

deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 
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mengenai, fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. 

Untuk memperoleh informasi yang lebih detail peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif. Metode kualitatif yaitu data yang disajikan dalam 

bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, (Muhadjir Noeng, 1996:2). 

Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran 

umum objek penelitian, meliputi: sejarah singkat berdirinya, letak geografis, 

visi dan misi, struktur organisasi, keadaan lembaga, keadaan sarana dan 

prasarana , serta pelaksanaan program tersebut. 

3.2.2 Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari 

mana data dapat diperoleh (Arikunto,suharsimi 1992:129). Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan sumber data yaitu:  

1. Data Pimer 

Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan 

data kepada pengumpulan data (Sugiono, 2012:225). Sumber primer ini 

berupa catatan hasil wawancara diperoleh melalui wawancara yang 

peneliti lakukan.Selain itu peneliti juga melakukan observasi lapangan dan 

pengumpulan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di 

lapangan . 

Sumber data dari penelitian ini adalah : 

a. Pihak internal, Pengurus Koperasi KOPERATIF sebagai Tim 

Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluaraga (TP-PKK) 
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b. Pihak eksternal yakni tokoh masyarakat (anggota) yang melakukan 

pinjaman dana  terhadap Koperasi KOPERATIF. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti langsung 

melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. 

(Indriantoro dan Supomo:1999) 

Metode pengumpulan data yang diperoleh oleh peneliti adalah 

metode data yaitu sumber data yang diperleh dari instansi yang 

berhubungan dengan penelitian. Data-data ini berupa: 

a) Buku Pedoman Koperasi KOPERATIF; 

b) Laporan Perkembangan Simpan Pinjam Koperasi KOPERATIF ; 

c) Struktur Organisasi Koperasi KOPERATIF. 

 

3.3 Teknik atau Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga cara, agar data 

diperoleh merupakan data yang valid yang merupakan gambaran yang 

sebenarnya dari kondisi kegiatan PKK. Metode di gunakan meliputi: 

Pengamatan, Wawancara, Quisioner dan Dokumentasi. 

1. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan akan diperoleh manfaat seperti dikemukakan oleh 

patton yang dikutip oleh Nasution (2003:59) yaitu: 

a. Dengan berada didalam lapangan akan lebih memahami konteks data 

dalam keseluruhan situasi; 
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b. Pengamatan langsung memunginkan peneliti menggunakan pendekatan 

induktif, jadi tidak dipengaruhi konsep-konsep atau pandangan 

sebelumnya; 

c. Peneliti dapat yang kurang atau tidak diamati oleh orang yang telah lama 

berada dilingkungan tersebut, karena telah dianggap bisa dan tidak 

terungkap dalam wawancara; 

d. Peneliti dapat mengemukakan hal-hal diluar persepsi responden, 

sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprensif; 

e. Di lapangan peneliti tidak hanya mengembangkan pengamatan akan 

tetapi, juga akan memperoleh kesan-kesan pribadi misalnya situasi 

sosial. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang lebih lengkap 

lebih mendalam dan lebih terperinci. Maka dalam melakukan pengamatan 

dilakukan observasi non partisipasi terutama pada saat berlangsung 

kegiatan program. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk 

mengumpulkan data mengenai proses pelaksanaan program PKK 

khususnya Koperasi KOPERATIF , kondisi fisik lembaga dan kegiatan 

koperasi PKK. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan 

dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (interviewe) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005:186). 
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Wawancara dapat diartikan sebagai Tanya jawab lisan, dimana dua 

orang atau lebih saling berhadapan secara fisik guna mendapatkan 

informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang tidak 

terlihat maupun yang terlihat.Pada penelitian ini di lakukan wawancara 

dengan pihak-pihak yang terkait dengan kelompok Koperasi PKK. 

3. Quisioner  

Quisioner yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang disebarkan kepada responden mengenai Efektivitas 

Program PKK dalam kegiatan Koperasi KOPERATIF di Kelurahan Air 

Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu proses pengambilan data dengan melihat 

dokumen-dokumen yang ada atau sering di sebut juga catatan peristiwa 

yang sudah berlalu, Adapun data ini meliputi data riwayat hidup, arsip-

arsip serta gambar-gambar yang relevan dengan penelitian ini (Sugiono, 

2005:82) 

Metode dokumentasi ini merupakan metode  bantu dalam upaya 

memperoleh data. Kejadian-kejadian atau peristiwa tertentu yang dapat 

dijadikan atau dipakai untuk menjelaskan kondisi didokumentasikan oleh 

peneliti.Hal ini menggunakan dokumen, misalnya berupa foto-foto kegiatan, 

catatan kegiatan, dan berbagai informasi yang dipergunakan sebagai 

pendukung hasil penelitian. 

 

  



 46 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.Sampel adalah sebagian 

dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti.  

Adapun yang mejadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 

pengurus koperasi Koperatif dan anggota yang bergabung dalam Koperasi 

Koperatif. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang dilakukan 

penulis yaitu dengan cara menggunakan rumus Taro Yamane (Riduwan, 

2009:65), yaitu : 

n = 
 

      
 

Keterangan : 
n   : Jumlah sampel 

 N  : Jumlah populasi 

d   : Presisi yang ditetapkan 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel (n) penelitiannya 

sebagai berikut, dengan nilai presisi 10% (0,1) : 

n = 
 

      
 

   = 
   

          
 

= 
   

(   ) (    )  
 

= 63,76 

= 64 responden 
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Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah sampling 

aksidental. Teknik sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang tidak sengaja bertemu 

dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristiknya (cirri-cirinya), maka orang 

tersebut dapat digunakan sebagai sampel (Riduwan dan Akdon, 2013). 

Karakteristik sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota koperasi 

koperatif  PKK. Teknik sampling aksidental pada penelitian ini digunakan 

baik untuk sampel responden kuisioner maupun sampel informan wawancara. 

 

3.5 Analisis Data 

Setelah semua data dari hasil penelitian ini dikumpulkan maka 

dikelompokkan menurut jenis dan sumbernya. Adapun teknik penganilisaan 

yang digunakan adalah teknik deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan 

sesungguhnya atau kenyataannya yang sesuai dengan gejala-gejala dan 

permasalahan yang timbul dilapangan kemudian dilakukan interprestasi 

sehingga memperoleh sebuah kesimpulan. 

Untuk mengetahui efektivitas Program Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam kegiatan Koperasi Koperatif di 

Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, penulis 

akan menuangkan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan presentase 

rata-rata (Arikunto,2006:79). 

Untuk mencari rata-rata dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 P = 
 

 
  × 100% 

Keterangan : 
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P= Persentase 

F = Frekuensi 

N = Jumlah Responden 

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing 

pilihan yaitu:  

Pilihan Sesuai bobot 4 

Pilihan cukup sesuai dengan bobot 3 

Pilihan kurang sesuai dengan bobot 2 

Pilihan tidak sesuai dengan bobot 1 

Ukuran memahami sesuai atau tidaknya pelaksanaan yang 

dilakukan maka akan diberi ukuran (Arikunto,2006:77). 

a. Efektif / Selalu/ Baik = 76-100% 

b. Cukup Efektif/ Sering/ Cukup Baik = 56-75% 

c. Kurang Efektif/ Kadang-kadang/ Kurang Baik= 40-55% 

d. Tidak Efektif/ Tidak Perah/ Tidak Baik = 0-39% 

 

 

 

 

 

 

 

 


