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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 deskritif yaitu berhubungan dengan kategorisasi, 

karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata yang digunakan untuk 

mengetahui variabel mandiri baik satu atau lebih responden (independen) tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel 

lainnya.  

Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisis Fungsi Dinas 

Koperasi dan UKM dalam Pembinaan Usaha Kecil di Kabupaten Rokan Hilir dan 

faktor peenghambat dalam melakukan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) 

yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan V di Kabupaten Rokan Hilir. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Kabupaten Rokan Hilir. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten 

Rokan Hilir terbentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, 

Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi, kedudukan, tugas pokok 

Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan hilir. Dan peneltian ini dilakukan 

pada bulan Januari 2017 sampai dengan selesai. 
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3.3  Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data yang diperlukan dalam penenlitian ini adalah data dari 

dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang dapat diperoleh dari Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Rokan Hilir dan Website 

yang terkait. Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah berupa data primer dan data sekunder.  

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui 

pihak (Husaini, 2006: 20). Melakukan penelitian ini melalui wawancara kepada 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pada angggota Dinas 

tersebut yang terpilih sebagai responden melalui penyebaran kuisioner 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang  diporoleh atau dikumpulkan oleh orang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Husaini, 2006: 20). 

Data penelitian ini diperoleh dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah (UKM) diantaranya data yang digunakan berupa jumlah Usaha Kecil 

Menengah (UKM), program kegiatan pembinaan Usaha Kecil Menengah 

(UKM), dan data-data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesipik 

bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner 
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(Sugiyono, 2014:145). Dimana peneliti mengamati Kantor Dinas Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah (UKM) Rokan Hilir yang menjadi objek penelitian untuk 

mengumpulkan data serta untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi diobjek 

penelitian. 

3.4.2 Kuisioner (Angket) 

Menurut Sugiyono (2007:162) kuisioner (angket) merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Cara ini dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada 

responden baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan bisa melalui 

perantara. 

3.4.2 Interview (Wawancara) 

Menurut Burhan Bungi (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. Di mana penulis dalam penelitian ini melakukan wawancara secara 

langsung kepada responden yang dianggap mengetahui masalah yang dibahas, 

dengan menyusun daftar pertanyan sesuai dengan informasi yang diperlukan 

Yang dimaksud dengan penelitian ini adalah dimana penulis melakukan 

wawancara secara langsung kepada responden yang dianggap mengetahui 
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masalah yang dibahas, dengan menyusun daftar pertanyaan sesuai dengan data 

dan informasi yang diperlukan. 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

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

terdiri atas objyek/subyek yang memepunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

“ Populasi Juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh obyek atau 

subyek itu.” 

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala Dinas dan kepala Bidang pada 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir yang 

berjumlah 2 0rang dan masyarakat yang mempunyai Usaha Kecil Menengah 

sebanyak 220 unit usaha dalam binaan. 

3.5.2 Sampel 

Menurut Sugiono (2009 : 91) sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik 

yang dimili oleh populasi tersebut. 

Melihat populasi terlalu banyak, dimana yang menjadi responden dari Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Rokan Hilir sebagai key 

informant meliputi Kepala Dinas dan Kepala Bidang UKM. Adapun teknik 
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pengambilan sampel yang dilakukan adalah teknik probability sampling dimana 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik probability yang 

digunakan adalah teknik Area Sampling atau teknik sampling daerah untuk 

menentukan sampel bila objek yang akan diteliti sumber data sangat luas. 

(Sugiyono, 2014: 82-83) 

Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 15 Kecamatan yang masing-masing 

memiliki usaha kecil tersebar disetiap kecamatan yang dibawah binaan Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Rokan Hilir. Dari 15 

Kecamtan tersebut terdapat 220 unit usaha kecil sebagai populasi maka sampel 

teknik area sampling dapat dilakukan secara random. Diantaranya dapat dilihat 

melalui tabel 3.1 berikut ini : 

Tabel 3.1: Jumlah Usaha Kecil Berdasarkan Perkecamatan Tahun 2015 

No Kecamatan Jumlah Usaha 

Kecil  
1 Kubu 1 0 Unit Usaha 

2 Bangko 5 2 Unit Usaha 

3 Rimba Melintang 3 1 Unit Usaha 

4 Sinaboi 1 0 Unit Usaha 

5 Tanah Putih 15 7 Unit Usaha 

6 Tanah Putih Tj. Melawan 0 0 Unit Usaha 

7 Batu Hampar 5 2 Unit Usaha 

8 Bagan sinembah 190 86 Unit Usaha 

9 Simpang Kanan 0 0 Unit Usaha 

10 Rantau Kopar 0 0 Unit Usaha 

11 Pujud 0 0 Unit Usaha 

12 Pasir Limau Kapas 0 0 Unit Usaha 

13 Bangko 0 0 Unit Usaha 

14 Pekaitan 0 0 Unit Usaha 

15 Kubu Babussalam 0 0 Unit Usaha 

Jumlah 
220 98 Unit Usaha 

Sumber Data : Dinas Koperas dan UKM Kabupaten Rokan Hilir 
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Jadi dari teknik Area Sampling atau teknik sampling daerah rumus sampel 

diatas dapat kita ketahui bahwa sampel yang diperoleh dengan menggunakan 

probability sampling tersebut berjumlah 220 unit usaha Kecil dari 15 Kecamatan 

yang dipilih sebagai subjek penelitian dan dapat menentukan sampel berjumlah 98 

Unit Usaha atau jumlah responden (orang) yang akan dijadikan sampel untuk 

mewakili populasi dari 220 jumlah keseluruhan Usaha Kecil yang yang dibina 

oleh Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah (UKM). Untuk lebih jelasnya 

distribusi populasi dan sampel dapat di lihat pada tabel 3.1 berikut ini : 

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten 

Rokan Hilir. 

No Jenis populasi Populasi Sampel (n) Persentase 

(100%) 

1. Pihak Dinas Koperasi Dan UKM 

Kabupaten Rokan Hilir (Key Informan) 

   

 a) Kepala Dinas 1 1 100% 

 b) Kepala bidang UKM 1 1 100% 

2 Masyarakat yang memiliki Usaha 

Kecil  

98 98 100% 

 Jumlah populasi dan sampel 100 100 100% 

Sumber : Data Olahan Penelitian 2016 

Jadi, jumlah keseluruhan Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 100 Unit Usaha Kecil dengan presentase 100%. 

3.6    Analisis Data 

Setelah data hasil penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis 

data,adapun atau metode analisis yang penulis pakai adalah  deskriptif kualitatif 

yaitu suatu metode yang memberikan gambaran hasil penelitian dilapangan dan 
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kemudian hasil penelitian tersebut dianalisis menggunakan teori-teori yang 

relevan untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan dari seluruh penelitian yang 

penulis lakukan. Dalam menganalisis penulis akan menuangkannya dengan teknik 

deskriptif kualiatif yaitu dengan persentase dengan rumusan sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

P =  Persentase 

F =  Frekuensi 

N  =  Total Jumlah 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan analisis fungsi Dinas Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah di 

Kabupaten Rokan Hilir yang telah diajukan kepada responden dengan 

menggunakan teknik skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Yang 

digunakan dalam buku Sugiyono (2011: 107-108) sebagai berikut:  

a. Sangat Baik =76% - 100% 

b. Baik = 56% - 75% 

c. Kurang Baik = 40% - 55% 

d. Tidak Baik = 0% - 39% 

   



44 
 

Dengan menggunakn teknik pengukuran sesuai dengan rumus diatas maka 

hasil penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang Analisis 

Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah dalam Pembinaan Usaha Kecil 

Menengah di Kabupaten Rokan Hilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


