
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tipe dan 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.Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi 

atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu 

apa adanya. Adapun alasan penulis memilih jenis penelitian deskriptif  yaitu 

ingin mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi secara langsung tanpa 

adanya manipulasi dan untuk memahami karakteristik atau apa yang sedang 

terjadi dari tempat yang hendak diteliti dilokasi penelitian yaitu di Desa 

Sungai Ungar Utara Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun. 

 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penulis menetapkan penelitian terhitung dari Desember 2016 sampai 

dengan  Februari 2017.Penelitian ini dilakukan  di desa Sungai Ungar Utara 

Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun. Sedangkan yang menjadi 

objek penelitian ini yaitu Kelompok Usaha Bersama di desa Sungai Ungar 

Utara Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.  Dipilihnya Kelompok 

Usaha bersama di desa Sungai Ungar Utara ini sebagai objek penelitian, 

karena di desa ini penulis dapati permasalahan yang ingin penulis teliti.  
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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 berbentuk kata, 

kalimat, skema atau gambar.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 

Untuk melakukan sebuah penelitian, terdapat 2 sumber data yang 

saya gunakan, yaitu data primer dan sekunder.  

1.  Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak-

pihak terkait terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh 

gambaran yang jelas, maka diadakan wawancara langsung kepada 

Dinas Sosial,Kepala Desa,Sekretaris desa, Pendamping KUBE. Hasil 

dari tanya jawab yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang 

diteliti  

2.  Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk mendukung analisis masalah 

yang diteliti, yang terdiri dari literatur, peraturan perundang-undangan yang 

berlaku serta relevan, karya tulis para ahli, dan lain-lain untuk melengkapi 

data primer, yaitu antara lain :  

a. Kelompok  

b.  Jumlah Anggota Kelompok Usaha Bersama di desa Sungai Ungar 

Utara Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun. 
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c. Struktur pengurus Kelompok Usaha bersama di desa Sungai Ungar 

Utara Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun. 

d. Serta data lain yang mendukung penelitian.  

 

1.4 Populasi dan Sampel 

1.4.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

dari penelitian ini adalah anggota Kelompok usaha bersama didesa Sungai 

ungar utara  dan perangkat desa yaitu sebanyak 54 orang. 

1.4.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini sampel diambil berdasarkan 

jumlah populasi Karena jumlah populasi kurang dari 100 orang dan jumlah 

populasinya adalah 54 orang, maka peneliti menjadikan seluruh populasi 

menjadi sampel penelitian dengan menggunakan sampling jenuh. Menurut 

Sugiyono (2001:61) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Spesifikasi dari populasi 

dan sampel bisa kita lihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 3.1Populasi dan Sampel 

NO Jenis Populasi Populasi Sampel 

1. Dinas Sosial 1 1 

2. Kepala Desa 1 1 

3. Sekretaris Desa 1 1 

4. Pendamping kube  1 1 

5. Anggota KUBE 50 50 

Jumlah 54 54 

Sumber: Data Olahan 2017 

1.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengambil data yang diperlukan dalam penelitian, maka 

penulis mengambil dari beberapa teknik, diantaranya: 

1. Wawancara, adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada informan secara mendalam 

dan terbuka yang dilakukan oleh pewawancara dan jawaban-jawaban 

responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Agar wawancara 

berjalan dengan lancar dan terarah, sebaiknya pewawancara memegang 

catatan kecil sebagai panduan wawancara (interview guide). Teknik ini 

penulis gunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama di desa 

Sungai Ungar Utara kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun. 

Tabel 3.2 Daftar key informan penelitian  

NO Key Informan Jabatan 

1. Muhammad amin Dinas Sosial Seksi sosial bidang kube 

2. Zaini Kepala desa 

3. Suisriyanto Sekretaris Desa 

4. Henny Prayanti Pendamping  Kube 

 

2. Kuesioner, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan yang disebarkan kepada responden  
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mengenai Kelompok Usaha bersama didesa Sungai Ungar Utara 

Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun. Dimana kuesioner dalam 

penelitian ini adalah melibatkan anggota kelompok usaha bersama 

sebanyak 50 orang sebagai responden. 

3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan, biografi dan lain-lain. Dokumentasi yang 

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup. Dokumentasi yang 

berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, 

lain-lain. Data yang bersifat dokumen ini terutama lebih difokuskan pada 

masalah penelitian, di antaranya mengenai sejarah kelembagaan, daerah 

penyebaran, kewilayahan, kependudukan, agama dan hal-hal lain yang 

berkait dengan objek. 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau 

menggambarkan secara nyata mengenai analisa pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama didesa Sungai 

ungar utara. 

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan menggunakan teknik 

likert Sugiono (2010: 107) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan 

skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 
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variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan objek ukur untuk menyusun 

item-item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi 

positif sampai dengan sangat negative. 

Berdasarkan metode penelitian yang dikemukakan di atas maka data 

informasi yang diperoleh akan dilakukan pengkodean, selanjutmya 

penyajian data dengan mengklarifikasikannya, kemudian proses analisa serta 

diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Penyajian dalam bentuk tabel dan 

uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut: 

P = F x  100% 

N 

Keterangan: 

P  = Angka Persentase 

F  = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N  = Number Of Cases (Jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

100% = Bilangan tetap 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan mengenai analisis 

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha 

bersama didesa Sungai ungar utara, keseluruhan indikator yang telah 

diajukan kepada responden menggunakan pengukuran dengan melihat 

(mean) rata-rata berdasarkan uji deskriptif. Interprestasi nilai mean tersebut 

berdasarkan tabel di bawah ini: 

Tabel 3.3 Interprestasi Nilai Mean (Rata-rata) Indikator Penelitian 
 

No Nilai Mean Interprestasi 

1 1,0 - 2,33 Rendah 

2 2,34 - 3, 66 Sedang 

3 3,67 - 5,0 Tinggi 

Sumber : Daeng Ayub Natuna, 2014 


