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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Kantor Verifikasi Dana Bergulir di Kota 

Bangkinang, adapun waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 

3 Bulan, Mulai Bulan Maret sampai Juni 2017. 

3.2 Jenis dan Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh 

periset untuk menjawab masalah risetnya (Istijanto, 2006). Pengumpulan 

data primer diantaranya adalah dengan teknik wawancara dan kuesioner. 

Wawancara dilaksanakan berdasarkan panduan sebuah kuesioner yang 

didapat dari hasil pengisian kuesioner yang berisi pertanyaan yang 

berpedoman pada sub Indikator.  

Adapun yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini 

adalah begaimana berjalannya program Ekonomi Kerakyatan dalam 

memberikan simpan pinjam kepada masyarakat untuk menumbuh 

kembangkan usahanya. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur 

yang terkait topik penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari 

studi literatur berupa tulisan laporan, pedoman, peraturan, dan sumber-

sumber lain yang menunjang laporan penelitian. Adapun data sekunder 
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peniliti gunakan yakni Peraturan Bupati Kampar No 07 Tahun 2013, dan 

Keputusan Bupati Kampar No 539/ Adm-EK/ 24 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data- data dengan mengadakan 

pengamatan, peninjauan langsung terhadap suatu objek dalam suatu 

periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal- 

hal tertentu. Dimana dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data- data 

dilapangan dengan meninjau langsung bagaimana proses kerja dari 

program Ekonomi Kerakyatan baik dari prosedur, pencairan, penolakan, 

penagihan, maupun tunggakan yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan 

peraturan Bupati Kampar No 07 tahun 2013 yang bertepatan pada Kantor 

Verifikasi Dana Bergulir dan Kantor Sekretariat Daerah di Kota 

Bangkinang. 

2. Dokumentasi 

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu 

peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan 

sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data, antara lain 

penelusuran kepustakaan seperti perundang- undangan, dokumen- 

dokumen hasil kerja dari instansi ( Tim verifikasi Dana Bergulir) 

3. Wawancara 

            Patton (1980), Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap 

muka (face to face)dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 
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dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara secara umum adalah 

untuk menggali struktur kognitif dan dunia makna dari perilaku subjek 

yang diteliti. Adapun yang akan peneliti wawancara (informan dan key 

informan) adalah Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, Sekretaris 

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian , Sekretariat Tim Verifikasi 

Dana Bergulir, Tim Verifikasi Dana Bergulir , Nasabah Dana Bergulir. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Sugiyono (2013 :117) memberikan pengertian bahwa : “Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang 

menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan kuantitas serta karakteristik tertentu yang sudah 

ditentukan untuk diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh staff dari Tim Verifikasi dana bergulir, Tim Sekretariat Dana 

Bergulir, Kepala Bagian Perekonomian, dan nasabah dana bergulir di 

Kabupaten Kampar yang berjumlah 60 orang.  
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  Sugiyono (2013: 118) menyatakan bahwa sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa 

yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan 

untuk populasi. Yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah Kepala 

Bagian Perekonomian, Ketua Tim Sekretariat Dana Bergulir, Tim 

Verifikasi Dana Bergulir, dan Nasabah Dana Bergulir di Desa Ridan 

Permai Kabupaten Kampar.  

  Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

pursposove sampling dimana peneliti memilih key informandan informan 

yang peneliti anggap mengetahui dan mengerti tentang permasalahan 

penelitian yang berjumlah 8 orang yang terdiri dari 5 orang Tim Verifikasi 

dan 3 orang Nasabah Dana Bergulir Di Desa Ridan Permai. 

Key informan adalah Pejabat pada sekretariat Daerah khususnya 

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian , Sekretaris Bagian 

Administrasi Perekonomian, Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi 

Dana Bergulir di Kota Bangkinang. Sedangkan Informan adalah Nasabah 

dari Program Ekonomi Kerakyatan 2016 khususnya di Desa Ridan Permai 

Kabupaten Kampar. 
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3.5 Analisa Data 

Sedangkan Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2013) 

mengemukakan bahwa : 

“Data analysis is critical to the qualitative research process. It is 

to recognition, study, and understanding of interrelationshp and concept 

in your data that hypotheses and assertions can be developed and 

evaluated” 

 

 Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian 

kualitatif data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.  

Spradley (dalam Sugiyono, 2006) menyatakan bahwa analsis dalam 

penelitian jenis apapun, adalah merupakan cara berfikir kritis. Hal itu 

berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk 

menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan 

keseluruhan. 

Selanjutnya Sugiyono mendefinisikan pengertian analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain. 

Menurut Sondang Siagian (2002:70) Setiap orang yang sudah biasa 

bergerak dalam kegiatan penanganan data telah mengetahui bahwa dikenal 

berbagai teknik analisa data, mulai dari teknik yang sederhana hingga ke 

teknik- teknik canggih dengan menggunakan statistik. 
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Berdasarkan paparan para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa analisis data dapat diartiakan sebagai suatu bentuk pola pikir untuk 

melaksanakan, mengolah data dengan tujuan menjadikan data tersebut 

sebagai suatu informasi. sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya 

dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-

masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


