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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 yaitu penelitian yang digunakan

untuk mengetahui ini variabel mandiri baik satu variabel atau lebih

(independen) tanpa membuat membuat perbandingan atau menguhubungkan

antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Suatu penelitian yang

berusaha menjawab dan menganalisa Efektivitas Pembinaan Koperasi oleh

Dinas Koperasi dan Usaha kecil  Menengah di Kabupaten Rokan Hilir.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini lakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kabupaten Rokan Hilir. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kabupaten Rokan Hilir terbentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten

Rokan Hilir, Nomor 12 Tahun 2007 Tentang pembentukan organisasi,

kedudukan, tugas pokok Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Pada bulan januari 2014.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara lansung dari responden

penelitian melalui wawancara dan kuisioner

2. Data sekunder, data yang penulis peroleh dari pihak lain dari laporan-

laporan kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, seperti data,
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keadaangeografis, deskripsi umum tentang ruang lingkup Dinas Koperasi

dan Usaha Kecil Menengahdan data yang berhubungan dengan penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Kuisioner

Cara ini dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim

kepada responden baik secara lansung maupun secara tidak lansung dan

bisa melalui perantara

2. Intervieu atau wawancara

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimana penulis

melakukan wawancara secara lansung kepada respon yang dianggap

mengetahui masalah yang dibahas,dengan menyusun daftar pertanyaan

sesuai dengan datadan informasi yang diperlakukan.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:objek /subjek

yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneiliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono,

2011:90).

3.5.1 Populasi

“Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek

atau objek itu.”
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Populasi dalam penelitian ini adalah kepala bidang pada Dinas

.Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir yang Berjumlah

3 Orang dan Masyarakat yang mempunyai Koperasi sebanyak 492 pada Tahun

2013.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian jumlah dari karateristik yang dimilki oleh

populasi tersebut. (Sugiyono, 2009:91)

Melihat Populasi Penelilitain terlalu banyak, dimana yang menjadi

responden dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hilir sebagai

keyinforment,yaitu  disini adalah sebagai pedoman atau pelengkap dari data-

data yang berasal dari pembinaan koperasi yang telah dilakukan oleh Dinas

koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menenngah) kabupaten Rokan Hilir

sedangkan masyarakat yang mempunyai Koperasi pengambilan  sampel

dengan menggunakan Rumus Slovin,yaitu :

n =              N
1 + Ne2

Keterangan :

n : Ukuran sampel

N : Ukuran Populasi

e : Persentase ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel

yang masih dapat sekitar 2%. (oleh  umar husein,dalam buku

rosady ruslan)
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jadi, n = 492
1+ 492(0.01)2

=                  492
5.92

=                   83

Untuk lebih jelasnya distribusi populasi dan sampel dapat di lihat pada

tabel I.II berikut ini :

Tabel 3.1 Populasi dan sampel di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Rokan Hilir.

No Jenis populasi Populasi Sampel (n) Presentase

1. Kepala dinas 1 1 100 %

2. Kepala bidang koperasi 1 1 100 %

3. Kepala bidang UKM 1 1 100 %

4. Masyarakat yang mempunyai koperasi 492 83 100%

Jumlah populasi dan sampel 495 86 100%

Sumber koperasi : Data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hilir,2013

3.6 Analisis Data

Setelah data hasil penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis

data,adapun atau metode analisis yang penulis pakai adalah  deskriftiv

kualitatif yaitu suatu metode yang memberikan gambaran hasil penelitian

dilapangan dan kemudian hasil penelitian tersebut dianalisis menggunakan

teori-teori yang relevan untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan dari

seluruh penelitian yang penulis lakukan. Dalam menganalisis penulis akan

menuangkannya dengan teknik deskriptif kualiatif yaitu dengan persentase

dengan rumusan sebagai berikut :
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P = FN × 100%
Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

Menurut Sugiyono (2010:105) skala pengukuran merupakan

kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang

pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila

digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Adapun

pada penelitian ini penulis menggunakan interval yang didistribusikan

kedalam bentuk persen (dalam Usman, 2009:146) dengan alternatif sangat

baik sampai dengan  tidak baik.

a. Tidak Baik = 0% - 25%

b. Kurang Baik = 26% - 50%

c. Baik = 51% - 75%

d. Sangat Baik = 76% - 100%


