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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Dalam melakukan penelitian sangat penting menjelaskan tipe penelitian 

yang di gunakan. Tipe dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat 

penelitian ini di lakukan yang berdasarkan pada pengamatan penulis di lapangan 

dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasi dan menganalisa terhadap 

masalah penelitian ini. Sedangkan metode yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang tujuan utama nya adalah untuk 

memperoleh wawasan tentang topik tertentu. Teknik yang di gunakan dalam 

penelitian kualitatif pada umumnya yaitu metode wawancara dan observasi.  

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa parit I/II Kecamatan Sungai Apit 

Kabupaten Siak. Lokasi ini dipilih dikarenakan di Desa parit I/II ini peneliti 

menemukan banyak permasalahan dalam pelaksanaan program usaha ekonomi 

desa simpan pinjam dibandingkan dengan desa yang lain. Selain itu pertimbangan 

faktor efisiensi dan efektifitas dalam penelitian ini juga menjadi pertimbangan 

peneliti dalam menentukan lokasi ini. Berdasarkan asumsi tersebut peneliti 

mendasarkan lokasi penelitiannya di Desa parit I/II untuk melihat pelaksanaan 

program pemberdayaan masyarakat yaitu usaha ekonomi desa simpan pinjam dan 

menganalisa masalah-masalah yang penulis temukan di lapangan. 
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C. Informan dan key informan 

1. Informan 

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu 

dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. 

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat 

kaitan nya dengan faktor-faktor kontekstual jadi dalam hal ini sampling di jaring 

sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari informan 

adalah untuk menggali informasi yang menjadi dasar dan landasan teori yang di 

bangun. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan pada asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan 

bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat.  

Karena keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak yang terkait, 

maka penulis merasa perlu untuk memilih beberapa informan yang penulis pikir 

cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian 

ini. Adapun informan dalam penelitian adalah  ketua badan permusyawaratan  

kampung parit I/II, kepala UED-SP kampung parit I/II, bendahara UED-SP 

kampung parit I/II, Masyarakat pemanfaat dana pinjaman (nasabah). 

2. key informan 

  Key informan dalam penelitian ini adalah Penghulu Kampung Desa Parit 

I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. 

D. teknik penarikan informan 

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berda 

Sarkan pada asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan 
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bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pemilihan informan dengan purposive sampling , yaitu 

teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misal nya orang 

tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang di harapkan, atau mungkin dia 

merupakan penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek dan 

situasi sosial yang di teliti (sugiyono 2008:50). Maka pemilihan informan tidak 

didasari pada kuantitas melainkan di dasarkan pada kualitas informan atas 

masalah yang di teliti.  

E. Jenis dan Sumber Data 

Adapun yang menjadi jenis dan sumber data dalam penelitian tentang 

penyelenggaraan tugas penghulu kampung di dalam pengawasan kegiatan usaha 

ekonomi desa simpan pinjam di kampung pari I/II Kecamatan Sungai Apit 

Kabupaten Siak. 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa 

keterangan-keterangan yang diberikan oleh informan sebagai sumber data 

pada penelitian ini. Data yang akan dikumpulkan adalah data tentang 

pelaksanaan Program usaha ekonomi desa simpan pinjam di kampung 

parit I/II di kecamatan sungai apit kabupaten siak. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari informan melainkan 

diperoleh dari dokumen, buku-buku hasil penelitian lainnya yang 

berkenaan dalam penelitian ini. Untuk data sekunder, data yang dicari 
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adalah data tentang gambaran umum lokasi penelitian yakni data tentang 

kampung parit I/II. 

F.  Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data yaitu observasi dan wawancara. Dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi yang di lakukan dalam penelitian ini adalah observasi terus 

terang atau tersamar, yaitu dengan menyatakan terus terang kepada 

informan bahwa penulis sedang melakukan penelitian. Tetapi, tidak 

tertutup kemungkinan penulis juga tidak terus terang atau tersamar dalam 

melakukan observasi dengan pertimbangan tertentu. 

2. Wawancara 

Teknik wawancara yang di lakukan dalam penelitian ini adalah 

wamwancara mendalam, yaitu wawancara di lakukan beberapa kali 

terhadap informan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Adapun cara 

melakukan wawancara ini yaitu dengan wawancara terbuka. Wawancara 

terbuka merupakan wawancara yang di lakukan dengan informan secara 

terbuka, dimana informan mengetahui bahwa penulis sedang melakukan 

penelitian tentang penyelenggaraan tugas penghulu kampung di dalam 

mengawasi usaha ekonomi desa simpan pinjam di kampung parit I/II 

kecamatan sungai apit kabupaten siak.  
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mencari dan memperoleh 

data sekunder berupa data hasil dokumentasi yang berkaitan dengan 

penelitian seperti buku-buku, dokumen, Peraturan Bupati yang dapat 

mendukung data sekunder sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid. 

G. Teknik Analisis Data  

 teknik analis data  yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif, tanpa menggunakan alat bantu rumus-rumus statistika. Data 

kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, skema dan 

gambar(sugiyono:2002:7) data-data yang di peroleh selama masa penelitian di 

lapangan akan di transformasikan dalam bentuk tabulasi tunggal (tabulasi 

frekuensi). Tabel tunggal ini pada hakikat nya hanya di maksudkan untuk 

mengelompokkan data yang ada untuk dianalisa guna memudahkan dalam 

penarikan kesimpulan. 
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H. Jadwal Kegiatan Penelitian 

Adapun jadwal kegiataan penelitian ini dimulai dari tahun 2018 bulan juli dan 

berakhir di tahun 2018 bulan desember. Adapun rincianya sebagai berikut: 

Tabel III.1  : Perincian Jadwal Penelitian Tentang Penyelenggaraan Tugas Penghulu 

Kampung Di Dalam Mengawasi Kegiatan Usaha Ekonomi Desa 

Simpan Pinjam Di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit 

Kabupaten Siak. 

No 
Jenis 

Kegiatan 

Bulan Dan Minggu Ke 

Juli Agustus September Oktober November Desember 

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 

Proposal 
                        

2 Ujian Proposal                         

3 
Revisi 

Proposal 
                        

4 
Daftar 

wawancara 
                        

5 
Rekomendasi 

survay 
                        

6 
Survay 

Lapangan 
                        

7 Analisis data                         

8 

Penyusunan  

Laporan Hasil 

Penelitian. 

                        

9 
Konsultasi 

Revisi Skripsi 
                        

10 

Ujian 

Konferehensif 

Skripsi 

                        

11 Revisi Skripsi                         

12 
Pengandaan 

Skripsi 
                        

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2018.  


