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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

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

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang

digunakan untuk mengetahui ini variabel mandiri baik satu variabel atau lebih

(independen) tanpa membuat membuat perbandingan atau menghubungkan antara

variabel satu dengan variabel yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha

menjawab dan menganalisa Evaluasi Prrogram usaha ekonomi desa simpan

pinjam di desa limau manis kecamatan kampar kabupaten kampar.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Limau manis, kecamatan kampar,

Kabupaten Kampar Provinsi Riau.  Waktu dilakukannya penelitian ini dimulai

pada bulanAgustus Sampai November 2013.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada

untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap.

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:
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3.3.1 Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Adapun

data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban nara sumber/key

informan terhadap wawancara yang dilakukan dan hasil jawaban

responden terhadap kuisioner yang disebarkan kepada responden.

3.3.2 Data Sekunder

Yaitu data yang penulis peroleh dari pihak instansi berupa laporan

dan catatan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Antara lain,

seperti seperti Biografi Desa  dan Jenis-jenis pelaksanaan program.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah total keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Sedangkan

sampel adalah bagian dari populasi. Adapun yang menjadi populasi dalam

penelitian ini adalah Pemamfaat, Pengurus Program UED-SP Delima, BPD,

pendamping desa limau  manis dan kepala desa limau manis yang keseluruhannya

berjumlah 258orang. Sedangkan jumlahsampel dalam penelitian ini adalah

sebanyak 73,50 dibulatkan menjadi 74 orang. Pengambilan sampel di dasarkan

pada Rumus Slovin dengan criteria tertentu yaitu :

Rumus :

N
n=

1+N (e)2

258
=

1+258 (10 %)2

258
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=
1 + 251,0,01

258
=

3,58

= 73,50

Menurut Husaini (2001.06) Bilangan 0,5 atau lebih dibulatkan menjadi 1,

jumlah sampel pada penelitian ini adalah 73,5 maka Di bulatkan menjadi 74

Dimana  : n = ukuran sampel

: N= total populasi

: e = tingkat error (toleransi kesalahan) dari sampel  sebesar 10%

Pengambilan sampel yang masih dapat ditoleril atau diinginkan. Dala

m penelitian ini sebesar 10%.

Tabel 3.4 : Jumlah Populasi dan Sampel

No Keterangan Populasi Jumlah Sampel
1 Peminjam dana UE-SP 67 orang
2 Pengelola UED-SP 4 orang
3 BPD 1 orang
4 Pendamping Desa 1 orang
5 Kepala Desa 1 orang
Jumlah 74 orang

Sumber : Kantor UED-SP DELIMA Kabupaten Kampar 2014

3.5 Metode Pengumpulan Data

Ada tiga metode yang akan dipakai dalam melakukan penelitian ini :

1. Observasi merupakan peneliti langsung mengamati keadaan pada kantor

UED-SP DELIMA Desa limau manis Kecamatan kampar Kabupaten

Kampar.
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2. Wawancara yaitu peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung

dengan responden pada objek penelitian untuk memperoleh gambaran

tentang UED-SP DELIMA.

3. Kuesioner (Angket) yaitu Peneliti Membuat pertanyaan tertulis kepada

responden untuk dijawab pada kantor UED-SP DELIMA

3.6 Analisis Data

Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi program usaha ekonomi desa di

desa limau manis kecamatan kampar kabupaten kampar, penulis menggunakan

metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan

gambaran terperinci mengenai Program pemberdayaan desa dalam pembangunan

ekonomi masyarakat di desa limau manis kecamatan kampar kabupaten kampar

berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel

yang dilengkapi dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori dan

memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing

masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil

kesimpulan serta saran.

Selanjutnya data yang terkumpul dioleh dengan memakai teknik skala

likert Sugiono (2005:97). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan

skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-

item intstrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Jawaban setiap
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item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasidari positif

sampai dengan sangat negatif.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut :

P = × 100%
Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Program pemberdayaan

desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat di desa limau manis kecamatan

responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat

SuhairimiAri kampar kabupaten kampar, yang telah diajukan kepada Kunto

(2003:171), sebagaiberikut:

Tinggi/Sesuai : 76 – 100 %

Cukup sesuai/Kurang : 56 -75 %

Tidak sesuai/Rendah : 40 – 45 %

Sangat tidak sesuai/Sangat rendah : 0 – 39 %

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuairumus di atas maka hasil

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang Program

pemberdayaan desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat di desa limau

manis kecamatan kampar kabupaten kampar.


