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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan 

menggunakanpendekatan penelitian deskriptif untuk menganalisis Peran 

PengurusKoperasi Petani Madu Sialang di Desa Sungai Pagar Kecamatan Kampar 

Kiri Hilir Kabupaten Kampar (studi deskriftif). Metode deskriptif ini dipilih 

karena dianggap lebih sesuai untuk mendapatkan data yang akurat tengtang aspek-

aspek yang diteliti. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitianini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan 

di Desa Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukanmulai bulan September sampai denganOktober 

2016. (Data Terlampir) 
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Tabel III.1 

Rincian Waktu Pelaksanaan 

No Kegiatan Bulan 

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan 

surat 

pembimbing 

v v                               

2 Proposal   v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v       

3 Pengurusan 

surat riset 

                          v v v v v  

4 Penelitian 

lapangan 

                               v 

5 Penyusunan 

hasil 

penelitian 
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Tabel III.2 

Rincian Waktu Pelaksanaan 

No Kegiatan Bulan 

September Oktober November Desember Januari Februari Maret 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan 

surat 

pembimbing 

                            

2 Proposal                             

3 Pengurusan 

surat riset 

                            

4 Penelitian 

lapangan 

v v v v v v v v                     

5 Penyusunan 

hasil 

penelitian 

        v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 

 

C. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini terbagi dua yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder.Sumber data primer diperoleh langsung dari pengurus 

koperasi kabupaten Kampar, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

wawancara. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh langsung dari para petani 

madu sialang serta dari observasi, perpustakaan, dokumentasi, internet dan lain 

sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
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D. Informan Penelitian 

Informan primer dalam penelitian ini adalah kepala Koperasi Petani madu 

Sialang.Sedangkan informan skunder adalah Ketua, Sekretaris, bendahara, anggota 

koperasi petani madu sialang. 

Tabel lll.3 

Tabel Imforman Penelitian 

 

  Informan Jumlah 

Keapala Koperasi Petani Madu Sialang 

Kabupaten Kampar Kecamatan Kampar Kiri 

Hilir Desa Sungai Pagar (key informen) 

1 orang 

Sekretaris 1 orang 

Bendahara 1 orang 

Anggota Koperasi Petani Madu Sialang 4 orang 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. 

2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 
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informan atau orang yang diwawancarai, tanpa menggunakan pedoman 

wawancara, dimana pewawancara dan informan terlihat dalam kehidupan sosial 

yang relatif lama. 

3. Dokumentasi adalah proses memperoleh keterangan dengan cara menelusuri 

data historis yang tersimpan dalam bentuk dokumen.
41

 

F. Validitas Data 

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang telah digali, 

digunakan langkah-langkah untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan dari 

hasil verifikasi diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah 

terkumpul.Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas penelitian 

ini maka penelitian menggunakan: 

1. Ketekunan pengamatan, yaitu memusatkan diri pada persoalan yang dibahas 

dalam penelitian. Ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk memahami dan 

mendapatkan data secara mendalam, disamping memang dilakukan untuk 

mengatasi minimnya waktu penelitian ini. 

2. Trigulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan 

berbandingan terhadap data itu. Pada dasarnya peneliti melakukan trigulasi ini 

dengan melakukan pengecekan data atau informasi yang diperoleh dilapangan, 
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baik dengan cara membandingkan (misalnya data hasil pengamatan dengan 

hasil wawancara), membandingkan apa yang dikatakan didepan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi dan seterusnya. 

G. Teknik Analisis Data 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan nanti 

yaitu dengan menggunakan metode deskriftif kualitatif dengan presentase, yaitu 

mengelola data yang masih dalam bentuk kata-kata atau symbol sesuai dengan 

yang didapat dilapangan. Teknik teknik analisis dalam analisis kualitatif, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, mempermudah penelitian untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
42

 

2. Model Data (Data Display) 

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah model  data, model 

sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang memperbolehkan 

pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk yang  paling 

sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks naratif.
43
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3. Penarikan atau Verifikasi Kesimpulan  

Penarikan kesimpuan dan verifikasi, kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.
44
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