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BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Kampar. Alas an pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah karena lokasi

penelitian merupakan daerah tempat tinggal peneliti, sehingga akan lebih mudah

bagi peneliti mendapatkan data baik dari masyarakat maupun dari instansi yang

terkait dengan penelitian nantinya. Dan penelitian ini dilakukan pada bulan

Desember 2013 – Januari 2014.

1.2 Jenis dan sumber data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah

berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari

kegiatan yang dilaksanakan peneliti di lokasi penelitian (lapangan)melalui

penyebaran kuisioner,dokumen dan observasi. Sedangkan data Sekunder data

sekunder yaitu data yang diperoleh dari kegiatan menelaah buku maupun

informasi-informasi lainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang

diambil dari lembaga atau instansi terkait.
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1.3 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang tepat dalam penelitian, peneliti menggunakan

data primer yang diperoleh dari observasi,wawancara, dan kuisioner.

1. Observasi adalah proses pengamatan objek penelitian untuk mendapatkan

data. Dimana peneliti mengamati Kabupaten Kampar yang menjadi objek

penelitian untuk mengumpulkan data serta untukmelihat fenomena-

fenomena yang terjadi diobjek penelitian.

2. Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dan informasi dengan

cara mengadaka tanya jawab lansung kepada pegawai pada bagian

Koperasi, bagian administrasi dan  para pegawai yang berhubungan dengan

objek yang penulis teliti.

3. Kuesioner atau angket adalah daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan

terlebih dahulu terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian

kepada responden.

3.4 Populasi dan sampel

Menurut Sugiyono (2011:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terjadi atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Dimana populasi dari penelitian ini berdasarkan jumlah keseluruhan dari sumber

data koperasi dari kecamatan tambang yang ada pada Dinas Kopeasi dan UKM

Kabupaten Kampar yaitu berjumlah 21 koperasi.
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Sedangkan menurut Sugiyono (2011:91) sampel adalah bagian dari jumlah

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut yang menjadi data

sebenarnya dimana sampel sebanyak 17 koperasi yang diambil berdasarkan rumus

slovin yaitu :

= 1 + Ne2= 211 + 21(10%)2
= 211 + 21.0.01= 211 + 0.21= 211.21= 17.35 = 17

Ket :
n = Ukuran Sampel
N = Ukuran Populasi
e2 = Taraf Kesalahan (0,1)/10% dari Populasi
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3.5 Analisis Data

Untuk mengetahui bagaimana pembinaan Koperasi oleh Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah ( UKM ) Kabupaten Kampar, penulis menggunakan metode

analisa deskriftif kualitatif, yaitu suatu metode yang memberikan gambaran hasil

penelitian dilapangan dan kemudian hasil penelitian tersebut di analisis menggunakan

teori-teori yang relevan untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan dari seluruh

penelitian yang penulis lakukan.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data

informasi yang diperoleh akan dipisahkan dan dikelompokkan  sesuai dengan

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

rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut :

P = x 100 %

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi
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Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan analisis pembinaan Koperasi oleh

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) Kabupaten Kampar yang

telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai

dengan pendapat sugiyono ( 2011:107 – 108 ) sebagai berikut :

Sangat Setuju : 81 – 100

Setuju : 61 – 80

Kurang Setuju : 41 – 60

Tidak Setuju : 21 – 40

Sangat Tidak Setuju : 0 – 20

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan rumus diatas maka

hasil penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang analisi

pembinaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Kabupaten Kampar ( Di Kecamatan Tambang ).


