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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Menurut Sugiono (2003:11) jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kualitatif  yaitu jenis penelitian yang 

menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang 

lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab Analisa Faktor Penghambat 

Tingkat Pengembalian Simpan Pinjam (UEK-SP) Telaga Maju Di Kelurahan 

Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2016. 

3.2 Lokasi danWaktu Penelitian 

 Penulis menetapkan penelitian terhitung dari Desember 2016 sampai 

dengan  Februari 2017. Dalam hal ini peneliti mengambil tempat di Kantor UEK-

SP Telaga Maju Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

3.3.1  Jenis Data 

 Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Menurut Sugiono (2011: 14) jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

adalah penelitian kualitatif yaitu data yang berbentu kata, kalimat, skema, atau 

gambar. 
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 Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang 

ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan 

lengkap. 

3.3.2   Sumber Data 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara secara resmi terstruktur yang dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan. 

b. Data Sekunder, yaitu data dan informasi serta keterangan yang diperoleh 

dalam yang sudah jadi dari Kantor UEK-SP Telaga Maju Kelurahan 

Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis, seperti dokumen, laporan, dan arsip. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

maka penyusun menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya 

jawab langsung secara lisan oleh dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan. 

Tabel 3.1 Daftar Key Informan Penelitian 

No Key Informan Jabatan 

1. Muhammad Darwis, S.Sos Lurah Telaga Sam sam 

2. Wasjudin Ketua UEK-SP 

3. Putri Corryanda Tata Usaha UEK-SP 
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2. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan metode pengamatan 

secara langsung dan menggambarkan permasalahan yang sedang diamati 

sebagai objek kajian dari penelitian. 

 3.5 Teknik Analisa Data 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif kualitatif yaitu berusaha memaparkan data yang ada dari 

berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena sosial serta menelusuri 

segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan 

hasil penelitian yaitu analisa faktor penghambat tingkat pengembalian simpan 

pinjam (UEK-SP) Telaga Maju di Kelurahan Telaga Sam sam Kecamatan Kandis 

Kabupaten Siak Tahun 2016. 

 

 


