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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptip, yakni

menggambarkan, keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat

penelitian dengan cara mengumpulkan data mengklarifikasikan dan

menganalisisnya sehingga diperoleh perumusan analisis terhadap masalah yang

dihadapi. Kemudian diteruskan dengan melakukan interprestasi sebagai alur yang

menjelaskan dan menganalisis pada factor-faktor tertentu terhadap masalah yang

diteliti dan berakhir berusaha memprediksikannya.

Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. Karena

metode penelitian kuantitatif Sugiyono (2012;8) dapat di artikan sebagai metode

penelitian yang berlandaskan filsafat positivism dan digunakan untuk meneliti

populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument

penelitian, analisis data bersifatkuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji

hipotesis yang telah ditetapkan.

B. LokasiPenelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan dilaksanakan di

kelurahan babussalam khususnya di Bidang Program Pemberdayaan Masyarakat

Desa, Usaha Ekonomi Kelurahan Di Kelurahan Babussalam dalam

mengembangkan Program Ekonomi Masyarakat. Adapun alasan penulis memilih

lokasi adalah di kelurahan babussalam masih banyak masyarakat miskin yang
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bermata pencarian petani dan dagang dan banyaknya masyarakat masih

menggunakan dana Usaha Ekonomi Kelurahan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (dalam Sugiyono, 2011;80).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan

waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

(sugiyono, 2011; 81).

Daftar Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Evaluasi Pelaksanaan
Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Di
Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten
Bengkalis.

No Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase

1. Ketua 1 Orang 1 Orang 100%

2. Kasir 1 Orang 1 Orang 100%

3. Tata Usaha 1 Orang 1 Orang 100%

4. Staf Analisis Kredit 1 Orang 1 Orang 100%

5. Masyarakat Ekonomi
Menengah Kebawah

235 Orang 50 Orang 21%

Jumlah 239 Orang 54 Orang 100%

Sumber :kantor usaha ekonomi kelurahan 2016.

Deskripsi populasi dan sampel dari beberapa sampel penelitian yaitu ketua

pengelolaan yang berjumlah satu orang yang dijadikan populas juga sampel di
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persentasekan menjadi 100 %, kasiryang di jadikan populasi juga sampel yang

berjumlah satu orang di persentasekan menjadi 100%. Tata usaha yang berjumlah

satu orang yang dijadikan populasi juga sampel di persentasekan menjadi 100%,

staf kredit yang berjumlah satu orang yang dijadikan populasi dan sampel di

persentasekan menjadi 100%, Dan yang terakhir ada jumlah anggota peminjam

235 orang populasi dan sampel yang diambil 50 orang di persentasekan menjadi

21%.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang dilakukan untuk kepala kelurahan

babussalam, sektretaris dan staf kelurahan babussalam, dan staf

pengelolaan UEK digunakan sampling jenuh yang istilah lain adalah

sensus, sampling jenuh adalah teknik penetuan sampel bila seemua

anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Penarikan Sampel untuk Nasabah Usaha Ekonomi Kelurahan

(UEK) menggunakan purposive sampling. Sampling Purposive adalah

teknik penentuan sampel berdasarkan penilaian penelitian mengenai siapa-

siapa yang pantas (memenuhi syarat) untuk dijadikan sampel dan sumber

data penelitian. Penulis melakukan pengamatan langsung kelapangan

untuk mendapatkan informasi masyarakat kelurahan babussalam dan

mengambil sampel sebanyak 50 masyarakat ekonomi menengah kebawah

yang menggunakan dana usaha ekonomi kelurahan yang telah memenuhi

syarat dengan membuka usaha produktif nya yang berasal dari dana usaha

ekonomi kelurahan.
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E. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog dan

Tanya jawab secara lisan dengan pihak yang terkait yang dianggap perlu

atau yang mengetahui permasalahan tersebut dengan berpedoman pada

daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Data yang dikumpulkan dari responden meliputi:

a. Identitasresponden

b. Tanggapan responden tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha

Ekonomi Desa Simpan Pinjam Dikelurahan Babusalam Kecamatan

Mandau Kabupaten Bengkalis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data dimana penulis memperoleh informasi,

keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip yang didapatkan

dari pihak terkait yang mendukung dan melengkapi data-data yang penulis

perlukan.

Data yang diproleh dari kelurahan sifatnya mendukung hasil penelitian,

meliputi:

a. Gambaran umum kabupaten bengkalis

b. Gambaran umum mengenai kelurahan Mandau kabupaten bengkalis.

c. Keadaan dan jumlah pegawai kelurahan Mandau kabupaten bengkalis.

F. Teknik Pengumpulan Data
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Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Kuisioner, Kuesioner yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan

daftar pertanyaan terhadap masalah yang berhubungan dengan

penelitian kepada responden berupa pertanyaan tertulis dan melakukan

pengolahan data.

2. Observasi, Yaitu mengadakan peninjauan langsung kelapangan dengan

tujuan untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang berhubungan

dengan permasalahan yang diteliti dengan melakukan pengamatan

langsung terhadap kegiatan Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi

Kelurahan Dikelurahan Babusalam Kecamatan Mandau Kabupaten

Bengkalis.

3. Wawancara, dimana penulis membuat pedoman wawancara terstruktur

kepada keseluruhan dengan menyusun pertanyaan –pertanyaan dengan

pertanyaan lainnya saling berhubungan dan melakukan pengolahan

data.

4. Dokumentasi adalah tknik pengumpulan data dengan menggunakan

fasilitas untuk mengabadikan sebuahmomen. Baikfoto, rekaman, dan

lain-lain yang di peroleh dari kantor kelurahan Mandau kabupaten

bengkalis .

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode

deskriptif yaitu cara yang menguraikan dan menganalisa data menyeluruh tentang
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variabel yang diteliti pada suatu waktu tertentu yang didasarkan pada teori-teori

yang mendukung pembahasan masalah untuk mengambil keputusan yang

kemudian memberikan saran atau alternative untuk memecah kanmasalah yang

dihadapi.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Dimulai dari bulan Januari 2017, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

table jadwal penelitian dibawah ini:

TabelIII.2 :Jadwal dan Waktu Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program
Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Dikelurahan Babusalam
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

N0 Kegiatan

Bulan dan Minggu ke

Januari Febuari Maret April Mei Juni

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Penyusunan UP

2 Seminar UP

3 Revisi UP

4 Revisi Kuisioner

5 Rekomendasi
Survey

6 Survey Lapangan

7 Analisis Data

8 Laporan Hasil
Penelitian

9 Konsultasi Revisi
Skripsi

10 Ujian Skripsi

11 Revisi Skripsi
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Sumber :Modefikasipenulisan,  2017

I. Rencana Sistematik Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini

dibahas dalam 3 bab, dimana pembahasan-pembahasan bab mempunyai kaitan

antara satu dengan yang lainnya yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian

berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan

kegunaan penelitian.

BAB II :STUDI KEPUSTAKAANDAN KERANGKAPIKIRAN

Bab ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan

pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teoriyang

berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya akan diuraikan

kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional, konsep variabel

penelitian dan teknik pengukuran.

BAB III :METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi

dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai deskripsi atau pengambaran umum

tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas permasalahan yang akan penulis teliti mengenai

Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK)

12 Penggandaan
Skripsi
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Di Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten

Bengkalis

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai

bahan masukan dari hasil penelitian.
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