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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

 Menurut Sugiono (2003:11) jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kualitatif  yaitu jenis penelitian yang 

menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang 

lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab Analisis Pengelolaan Unit 

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Sebangar Mandiri di Desa 

Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penulis menetapkan penelitian selama 2 bulan. Dalam hal ini peneliti 

mengambil tempat di Kantor Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) 

Sebangar Mandiri di Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

3.3 Sumber Data 

 Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah merupakan metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya atau sesuai 

dengan yang terjadi dilapangan. 
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a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara secara resmi terstruktur yang dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan. 

b. Data Sekunder, yaitu data dan informasi serta keterangan yang diperoleh 

dalam yang sudah jadi dari Kantor Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam 

(UED-SP) Sebangar Mandiri di Desa Sebangar Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis, seperti dokumen, laporan, dan arsip. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

maka penyusun menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan metode pengamatan 

secara langsung dan menggambarkan permasalahan yang sedang diamati 

sebagai objek kajian dari penelitian. 

2. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya 

jawab langsung secara lisan oleh dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan. 
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Tabel. 3.1 Key Informan Penelitian 

No Teknik 

Pengumpulan Data 

Subjek Penelitian Sampel 

1. Wawancara (key 

informan) 

1. Kepala Desa 

 

2. Pendamping Desa 

 

3. Pengawas Umum 

 

4. Ketua UED-SP 

 

5. Tata Usaha 

 

6. Kasir 

 

7. SAK 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2. Wawancara 1. Pemanfaat Dana Usaha 

Ekonomi Desa Simpan 

Pinjam (UED-SP) 

Sebangar Mandiri di Desa 

Sebangar Kecamatan 

Mandau Kabupaten 

Bengkalis 

61 

 

3. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan metode memberikan 

atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden 

dengan harapan responden akan memberikan respon atas daftar pertanyaan 

tersebut. Kuesioner ini ditujukan kepada subjek yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini. 

4. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan, biografi dan lain-lain. Dokumentasi yang 

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup. Dokumentasi yang 

berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, 
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lain-lain. Data yang bersifat dokumen ini terutama lebih difokuskan pada 

masalah penelitian, di antaranya mengenai sejarah kelembagaan, daerah 

penyebaran, kewilayahan, kependudukan, agama dan hal-hal lain yang 

berkait dengan objek. 

3.5  Populasi dan Sampel 

 a. Populasi 

Dalam pengumpulan data akan selalu dihadapkan dengan objek 

yang akan di teliti baik berupa benda, manusia dan aktivitasnya atau 

peristiwa yang terjadi. (Sugiyono, 2015) mengemukakan bahwa populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

Berdasarkan pengertian di atas maka populasi dalam penelitian ini 

adalah Otoritas Desa yaitu, Kepala Desa, Pendamping Desa, Pengawas 

Umum, dan dari pengelola UED-SP yaitu, Ketua, Tata Usaha, Kasir dan 

SAK UED-SP Sebangar Mandiri yang berada di Kantor UED-SP Sebangar 

Mandiri, dan 61 orang pemanfaat Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan 

Pinjam (UED-SP) Sebangar Mandiri yang berada di Desa Sebangar 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang berjumlah 68 orang. 

 

 

 



43 
 

b. Sampel 

Menurut Nawawi dalam (pasolong, 2013: 100) Sampel adalah 

sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya 

dalam suatu penelitian. Menurut Arikunto (2006:131) sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yang berasal dari kantor 

Desa Sebangar adalah 1 orang Kepala Desa, 1 orang Pendamping Desa 

dan 1 orang Pengawas Umum, 1 orang Ketua UED-SP, 1 orang Tata 

Usaha, 1 orang Kasir dan 1 orang SAK yang dijadikan sebagai key 

informan dan sampel selanjutnya adalah 61 orang Pemanfaat Dana Usaha 

Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang ditentukan dengan teknik 

area sampling yakni sampel sumber data adalah orang-orang yang ada 

didaerah yang diteliti (Sugiyono, 2010:85). 

3.6  Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan 

secara nyata mengenai Analisis Pengelolaan Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan 

Pinjam (UED-SP) Sebangar Mandiri di Desa Sebangar Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis. 

  Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan menggunakan teknik 

likert Sugiono (2010: 107) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 
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indikator tersebut dijadikan objek ukur untuk menyusun item-item instrument 

yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi positif sampai dengan sangat 

negative. 

Berdasarkan metode penelitian yang dikemukakan di atas maka data 

informasi yang diperoleh akan dilakukan pengkodean, selanjutmya penyajian data 

dengan mengklarifikasikannya, kemudian proses analisa serta diakhiri dengan 

penarikan kesimpulan. Penyajian dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus 

persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut: 

  F 

 P = x  100% 

      N 

Keterangan: 

P  = Angka Persentase 

F  = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N  = Number Of Cases (Jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

100% = Bilangan tetap 

 Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan mengenai Analisis Pengelolaan 

Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Sebangar Mandiri di Desa 

Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. keseluruhan indikator yang 

telah diajukan kepada responden menggunakan pengukuran dengan melihat 

(mean) rata-rata berdasarkan uji deskriptif. Interprestasi nilai mean tersebut 

berdasarkan tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.2 Interprestasi Nilai Mean (Rata-rata) Indikator Penelitian 

No Nilai Mean Interprestasi 

1 1,0 - 2,33 Rendah 

2 2,34 - 3, 66 Sedang 

3 3,67 - 5,0 Tinggi 

 Sumber : disesuaikan dari Daeng Ayub Natuna, 2014 

Penjelasan dari maksud diatas adalah sebagai berikut: 

1. Interprestasi adalah hasil analisis data statistik dengan menggunakan 

uji normalitas untuk menguji hasil tanggapan responden. 

2. Nilai mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean 

dapat digunakan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. 

3. Simpangan baku atau standar deviasi adalah ukuran sabaran statistik 

yang paling lazim. Singkatnya, ia mengukur bagaimana nilai-nilai data 

tersebar. 

4. Interprestasi rendah adalah  hasil dari nilai mean apabila mendapat 

nilai 1,0 - 2,33 maka hasil nilai mean tersebut dikatakan masuk dalam 

kategori rendah. 

5. Interprestasi sedang adalah  hasil dari nilai mean apabila mendapat 

nilai 2,34 - 3, 66maka hasil nilai mean tersebut dikatakan masuk dalam 

kategori sedang. 

6. Interprestasi tinggi adalah  hasil dari nilai mean apabila mendapat nilai 

3,67 - 5,0 maka hasil nilai mean tersebut dikatakan masuk dalam 

kategori tinggi. 


