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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Koperasi Unit Desa Sanglar Jl. Merdeka 

Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. 

3.2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan subjek penelitian yang memiliki karakteristik 

homogen. Dalam hal ini homogenitas populasi dilihat dari aspek kedudukan, yaitu 

populasi penelitian ini merupakan anggota masyarakat wajib nyetor yang 

berkewajiban membayar sumbangan wajib pada Koperasi Unit Desa (KUD) 

sanglar, pengelolaan keuangan dan modal usaha kecamatan reteh kabupaten 

indragiri hilir. 

b. Sampel 

Adapun dalam penelitian ini adalah dari jumlah populasi yang ada pada 

masyarakat Desa Sanglar yang telah ditetapkan sebagai sampel. Populasi  dalam 

penelitian ini adalah seluruh anggota masyrakat sebanyak 35 orang dan anggota 

dari koperasi sebanyak 5 orang, jadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 

orang.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah: 
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Tabel 3.1 

Jumlah Populasi dan Sampel Pada KUD Sanglar 

NO JABATAN POPULASI SAMPEL 

1 

2 

3 

Ketua Koperasi 

Anggota Koperasi 

Anggota Masyarakat 

1 

4 

30 

1 

4 

30 

Jumlah 35 35 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Ditinjau dari jenisnya, maka data dalam penelitian ini terbagi dalam dua 

jenis yaitu: 

1. Data Primer 

Data Primer yaitu data pokok dalam penelitian yang diperoleh dari 

responden langsung berupa: 

a. Mekanisme kinerja koperasi unit desa 

b. Tugas dan fungsi anggota dalam kinerja koperasi unit desa 

c. Efektivitas tugas yang dilaksanakan oleh anggota koperasi unit desa 

2. Data Skunder 

Sedangkan data skunder yaitu data pendukung dalam penelitian yang 

diperoleh dari kantor koperasi unit desa sanglar serta peraturan perundang- 

undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan kinerja koperasi: 

a. Gambaran umum kantor koperasi unit desa sanglar 

b. Struktur organisasi dan tata kerja koperasi unit desa sanglar. 
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c. Undang-undang yang berkaitan dengan struktur Organisasi Koperasi 

Unit Desa Sanglar. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan 

dua metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Yaitu pengumpulan data dari wawan cara langsung yang dikumpulkan 

dengan metode tanya jawab secara langsung dengan anggota koperasi 

b. Observasi  

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk 

mengetahui kinerja anggota koperasi. 

c. Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, 

dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 

3.5. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik yang dipergunakan dalam penelitian 

untuk pengambilan sampel. Dalam pengambilan sampel, pada penelitian ini 

penulis menggunakan teknik Sampling Purpose, yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. (Sugiono, 2004:91). 

Oleh karena itu dalam penelitian ini, yang menjadi sampel penelitian 

dalam struktur organisasi pada kantor koperasi unit desa sanglar. 

 

 



45 
 

3.6. Analisis Data 

Sesuai dengan sifat penelitian ini yaitu deskriptif, maka analisa datanya 

menggunakan deskriptif kualitatip. Setelah data-data segala bahan-bahan yang 

dibutuhkan terkumpul, penulis memisahkan dan mengelompokkan menurut 

jenisnya dan disajikan dalam bentuk tabel yang telah disesuaikan dengan daftar 

pertanyaan yang ada hubungan dengan penelitian sehingga dapat diteliti 

berdasarkan teori-teori yang telah diperoleh dari studi kepustakaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


