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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian Data 

Jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif, yang mana peneltian ini 

mengutamakan segi kualitas data, mengumpulkan data, informasi, keterangan 

secara terperinci mengenai obyek yang akan diteliti. Berfungsi bukan untuk 

menguji teori, melainkan menemukan teori. ( Fritz Dinamik, 2007 : 75 ). 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan didesa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu. 

Dipilihnya daerah ini sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa 

daerah ini merupakan pusat kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi dalam 

pengelolaan usaha koperasi yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi 

masyarakat. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Burhan Bungin (2013 : 12) sumber data adalah salah satu yang 

paling vital dalam penelitian. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan 

dalam penelitian sosial yaitu : 

3.3.1 Data Primer 

Yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden 

mengenai pendapatan dan penilaian mereka sistem penyelenggaraan administrasi 

publik. 
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3.3.2 Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari Koperasi Seribu Kubah didesa Rantau 

Panjang Kiri Kecamatan Kubu untuk diolah dan disajikan sebagai data untuk 

mendukung penelitian. Berupa dokumen-dokumen literature dan studi 

kepustakaan. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2007 : 90) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

Menurut Sugiyono (2007 : 91) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Husaini Usman (2011 : 43) 

sampel (contoh) ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan 

menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling. 

Untuk menentukan jumlah sampel tersebut penulis menggunakan rumus 

Slovin. lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini : 

Tabel 3.1 : Populasi dan Sampel pada Koperasi Seribu Kubah didesa Rantau 

Panjang Kiri Kecamatan Kubu 

No Jenis Populasi Populasi 

1. Pengurus Koperasi 6 

2. Anggota Koperasi 1842 

Jumlah Populasi 1848 

Sumber Data : Koperasi Seribu Kubah Tahun 2016 
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Penarikan Jumlah Sample : 

n =       N n =  1848   

       1 + N (e)
2     

    1+ 1848 (10%)
2   

n = sampel    n =     1848 

N = populasi         1+ 1848 (0,1)
2
 

e
2 

= tingkat kesalahan   n =  1848 

      19.48 

     n =  94,86 = 95 

Jadi, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah n : 95 orang 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

       Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut : 

3.5.1 Observasi 

Menurut husaini usman (2011 : 53) observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Sedangkan 

menurut Burhan Bungi (2013 : 142) observasi atau pengamatan adalah kegiatan 

keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu 

utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. 

3.5.2 Wawancara 

Menurut Husaini Usman (2011 : 55) wawancara adalah tanya jawab lisan 

antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, 

sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee. Menurut Burhan Bungi 
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(2013 : 133) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman (quide) wawancara. 

3.5.3 Angket 

Menurut Husini Usman (2011 : 57) angket ialah daftar pernyataan atau 

pertanyaan yang dikirimkan kepada responden, baik secara langsung atau tidak 

langsung (melalui pos atau perantara). Menurut Sugiyono (2007 : 162) kuisioner 

(angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. 

3.6 Teknik Analisa Data 

  Menurut Sugiyono (2007 : 169) kegiatan analisa data ialah mengelompokkan 

data berdasarkan variable dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan 

variable dari seluruh responden, menyajikan data tiap variable yang diteliti, 

melakuakan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Adapun metode analisa yang penulis pakai adalah deskriftif kualitatif yaitu 

suatu metode yang memberikan gambaran hasil penelitian dilapangan dan 

kemudian hasil penelitian tersebut dianalisis menggunakan teori-teori yang 

relevan untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan dari seluruh penelitian yang 
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penulis lakukan. Dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan teknik 

deskriptif kualitatif yaitu dengan presentase dengan rumusan sebagai berikut : 

P =  F     x 100 % 

       N 

Keterangan : 

P = Presentase 

F = Frekuensi 

N = Total Jumlah 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, 

sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan 

data kuantitatif. Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan interval yang 

didistribusikan kedalam bentuk persen dengan alternatife sangat baik sampai 

dengan tidak baik. 

a. Tidak Baik  = 0% - 25% 

b. Kurang Baik   = 26% - 50% 

c. Baik   = 51% - 75% 

d. Sangat Baik  = 76% - 100% 

 


