
29 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metodologi Penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini adalah  

metode observasi, dokumentasi, wawancara dimana penggunaan metode ini 

dipandang sebagai prosedur penelitian yang diharapkan dapat memberikan 

data dalam penelitian ini, berupa pendapat/yang tidak ada tertulis dari 

sejumlah orang dan perilaku masyarakat yang dapat diamati.
34

  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini di Koperasi Bina Sejahtera di Kecamatan Rengat 

Barat Kabupaten Indragiri Hulu. 

 

C. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah; 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari sampel penelitian 

melalui wawancara, dokumentasi dan observasi langsung pada objek 

penelitian berupa catatan dan juga laporan-laporan kegiatan. 

b. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-

jurnal, media massa serta artikel-artikel yang perlukan dalam melengkapi 

hasil penelitian ini. 
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D. Informan Penelitian   

Informa penelitian ini merupakan Ketua Koperasi, Wakil Ketua, 

Bendahara, 5 orang Angota Koperasi, dengan menggunakan metode sensus 

untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini sebagai berikut; 

a. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para 

informan penelitian dan dokumentasi tentang strategi koperasi dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat yang berjumlah  8 orang terdiri 

dari; 

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

 

No Nama Jumlah Ket 

1 Ketua Koperasi 1 Key Informan  

2 Wakil Ketua 1 Informan 

3 Bendahara 1 Informan 

4 Angota Koperasi 5 Informan 

Sumber: Data Penelitian 2015 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi Partisipant dengan cara melibatkan diri atau menjadi 

bagian lingkungan sosial (organisasi) tengah diamati melalui teknik 

partisipasi dapat memperoleh data relatif lebih akurat dan lebih banyak, 

karena peneliti secara langsung mengamati perilaku dan kejadian atau 

peristiwa dalam lingkugan sosial tertentu.
35
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b. Wawancara  

Lexy J. Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun 

maksud wawancara adalah mengkontruksi mengenai orang, kejadian, 

kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan 

sebagainya. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu tekhnik mencari data-data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat-

surat, majalah, notulen, lengger, agenda dan sebagainya.
36

  

 

F. Validitas Data 

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang relavan 

menurut Moleong adalah dengan Triangulasi yaitu : Teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan triangulasi memungkinkan peneliti untuk me-recheck 

temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber dapat 

dilakukan dengan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 
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3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.
37

  

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan derajat kepercayaan, 

data dikumpulkan karena dengan perpanjangan keikutsertaannya dapat 

menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik 

berasal dari diri sendiri maupun dari responden dan membangunb kepercayaan 

subjek. 

Perpanjangan keikutsertaan juga menuntut peneliti agar turun kedalam 

lokasi dan dalam waktu yang panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan 

distorsi yang mungkin mengotori data. Selain itu perpanjangan keikutsertaan 

juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subjek kepada peneliti 

dan juga kepercayaan diri peneliti itu sendiri. Peneliti ikut serta langsung 

berbaur dilingkungan informan penelitian sebagai bentuk kebenaran data yang 

diperoleh. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

deskriptif kualitatif  yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan 
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yang di teliti  dalam bentuk kalimat, penarikan kesimpulan yang kemudian di 

pisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Meurut Husaini analisis data pengambilan keputusan dan verifikasi 

adalah mencari makna dan data yang diperoleh. Untuk maksud itu, ia berusaha 

mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang muncul, 

hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data yang didapatnya itu ia mencoba 

mengambil kesimpulan. Dari data kualitatif yang diperoleh melalui sumber 

data, dan data pendukung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


