
  BAB III METODE PENELITIAN 3.1  Jenis Penelitian  Jenis penelitianyang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Untuk mengkaji permasalahan penelitian diperlukan suatu pendekatan melalui pemilihan strategi penelitian yang tepat. Strategi yang dipilih oleh peneliti akan digunakan untuk mengamati, mengumpulkan informasi dan untuk menyajikan hasil penelitian dan juga untuk mendukung cara menetapkan jumlah sampel serta pemilihan instrumen penelitian yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan informasi.  3.2  Tempat dan Waktu Penelitian 3.1.1 Tempat penelitian  Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Unit Desa (KUD) Abdi Karya Jl.Poros Kecamatan Kolono Desa Langgowala, Sulawesi Tenggara. 3.1.2 Waktu Penelitian untuk mendapatkan sumberdata yang di butuhkan dalam megumpulkan data yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini, 



  24  maka penelitian ini akan dimulai pada bulan Juli 2020 sampai Agustus 2020. 3.3 Sumber Data 3.3.1  Data primer, yaitu data yang berasal dari data utama.  Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau sumber data yang akurat yaitu dengan teknik wawancara (interview), yakni data-data yang didapat langsung dari masyarakat Desa Langgowala. 3.3.2 Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini berupa buku atau studi pustaka.Data ini untuk melengkapi data pokok yang di dapat dari masyarakat Desa Langgowawala. 3.3.3 Data populasi dan sampel, merupakan hal utama yang harus dilakukan.Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang ditelitih (Suharsinimi Arikunto, 2002). Penelitian ini menggunakan purposive sampling dimana peneliti menetukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan cirri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti melalui penentuan responden 11 yang berjumlah orang. Responden dalam penelitian ini yaitu terdiri dari masyarakat dan pegawai Koperasi.Alasan pemilihan responden warga mayoritas mengetahui kondisi usaha tehadap Koperasi Unit Desa, masyarakat di Desa Langgowala Dusun II.   



  25  3.4  Teknik Pengumpulan Data  Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ini, dalam penelitian ini akan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:  Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 3.4.1  Observasi Menurut Abdurahman Fathoni (2006) yang dimaksud observasi adalah “teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran”. Suharsimi Arikunto, (2002) menyebutkan “Observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi dalam penelitian ini sebagai metode bantu untuk mendapatkan data tentang “tanggapan masyarakat terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Abdi Karya di Desa Langgowala Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan”.       3.4.2  Wawancara  Menurut Abdurahman Fathoni (2005:105) yang dimaksud dengan wawancara adalah ”teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah”. Menurut Lexy J. Moeloeng (2002:135) yang dimaksud dengan wawancara adalah ”percakapan dengan maksud tertentu”. Percakapan itu dilakuakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewer) yang memberikan 



  26  jawaban atas pertanyaan itu.Ada bermacam-macam jenis wawancara. Patton, seperti yang dikutip oleh Moleong (2002:135) membagi wawancara menjadi 3 macam: 1. Wawancara Pembicaraan Informal  Wawancara pada jenis ini, pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri.Jadi, bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa, pertanyaan dan jawaban berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari.Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Petunjuk wawancara berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya. Petunjuk ini mendasarkan diri atas anggapan bahwa ada jawaban yang secara umum akan secara sama diberikan oleh para responden. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya. 3.4.3  Dokumentasi Untuk membantu pengumpulan data dari daerah penelitian dengan cara menggali data yang sudah didokumentasikan. Dokumen dalam penelitian ini berupa memo, surat-surat, peraturan perundang-undangan yang relevan, agenda serta dokumen resmi yang diperoleh dari lembaga atau instansi terkait.Teknik 



  27  dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2002) bahwa, ”Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal–hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya”. Dalam metode ini tidak begitu sulit, karena sumber datanya adalah catatan, transkrip, buku, dan lainnya yang tidak mudah berubah. Menurut Moh. Nazir (1999) ada dua syarat dokumen yang baik atau valid yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal meliputi: autentik tidaknya suatu tulisan, meneliti bentuk kertasnya, meneliti bahan bakunya, formatnya, usia dari dokumen, serta rupa dari dokumen tersebut. Kritik intrnal meliputi: isi, bahasa yang digunakan, tata bahasa, situasi disaat penulisan, style, ide, dan sebagainya. Lexy Moeloeng (2007) membagi dokumen menjadi dua bagian, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal.Dokumen internal berupa memo, pengumuman, aturan suatu lembaga ataui instansi. Dokumen eksternal berisi informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, berita yang disiarkan kepada media massa . Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal berupa surat ijin usaha, data jumlah penduduk, data jumlah angkatan kerja, data jumlah pengangguran di Kecamatan Kolono.    



  28  3.5 Teknik Analisis Data  Analisis data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data sampai diperoleh suatu kesimpulan. Sehingga analisis data tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Patton 1980:268 yang dikutip oleh Lexy J. Moeloeng (2002:103), analisis data adalah ”proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar”. Sedangkan Bogdan & Tailor (1975:79) yang dikutip Lexy J. Moeloeng (2002:103) berpendapat bahwa analisis data adalah “peroses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memeberikan bantuan kepada tema dan hipotesis itu”. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dari pengertian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sepeti yang disarankan oleh data. Menurut Lexy J. Moleong (2002:103) analisis data adalah ”proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.  Jadi, analisis data diperoleh dengan cara mengorganisasikan dan mengurutkan data tersebut kedalam kelompok tertentu. Penelitian ini 



  29  menggunakan analisis data model interaktif (Interactive of Analysis). Menurut Miles dan Hubermen (1999:16) yang dikutip Ester Jawanti (2003:34) “analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang bersamaan, tiga komponen kegiatan tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi) ”. Ketiga hal ini merupakan sesuatu yang jauh menjalin dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. 3.5.1 Reduksi Data  Pengertian reduksi data menurut Miles (1999:16) yang dikutip Ester Jawanti (2003: 34) “reduksi data diartikan sebagai suatu proses pemilihan pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan”. Reduksi data dilakukan dengan jalan membuat suatu abstraksi yaitu membuat rangkuman yang inti, membuang data yang tidak perlu, mengatur data-data dan pertanyaan yang perlu dijaga agar tetap berada didalamnya, sehingga penarikan kesimpulan akhir dari penelitian dapat dilakukan dengan mudah.Kegiatan reduksi data berlangsung selama penelitian dilaksanakan. 3.5.2 Sajian Data  Proses analisis selanjutnya adalah penyajian data yang mengorganisir informasi secara sistematisuntukmempermudah penelitian dalam menggabungkan dan merangkai keterikatanantar data dalam menyusun penggambaran proses serta memahami fenomena yang ada pada obyek penelitian. Melalui penyajian data akan memungkinkan peneliti untuk menginterprestasikan fenomena-fenomena 



  30  tersebut. Penyajian data disajikan dalam bentuk tabel dan teks naratif yang berupa catatan lapangan. 3.5.3 Penarikan kesimpulan  Dari data yang diperoleh dari lapangan, sejak awal peneliti sudah menarik kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih belum jelas dan masih bersifat sementara, kemudian meningkat sampai pada kesimpulan yang mantap yaitu pertanyaan yang sudah memiliki landasan yang kuat dari proses analisis data yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dapat segera ditarik kesimpulan yang bersifat sementara.Agar kesimpulan tersebut lebih mantap maka peneliti memperpanjang waktu observasi.Dari observasi tersebut dapat ditemukan data baru yang dapat mengubah kesimpulan sementara, sehingga diperoleh kesimpulan yang mantap. Proses analisis dengan model analisis interaktif dapat ditunjukkan. 3.6  Teknik Pengecekan Keabsahan Data Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif ditetapkan data yang tidak valid, yaitu data yang berbeda antara data yang dilaporkan oleh  peneliti  dengan  kenyataan  yang  terjadi  dilapangan  maka  data tersebut dinyatakan tidak valid. (Dwilestari, 2012) Penulis menggunakan trianggulasi untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini.Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan 



  31  dengan alat-alat uji statistik. Teknik tringulasi adalah menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapatkan dari sumber-sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel. Tringulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. (Bungin, 2007) Adapun trianggulasi yang digunakan yaitu trianggulasi teknik, trianggulasi sumber, dan trianggulasi waktu. 3.8.1  Trianggulasi  teknik,  yaitu  menguji  keabsahan  data  yang  dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.  Data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara akan   dicek   kembali   oleh   peneliti   dengan   observasi   langsung dilapangan.  3.8.2  Trianggulasi sumber, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek  kembali  data  yang  telah  diperoleh  melalui  sumber  yang berbeda.                3.8.3  Trianggulasi  waktu,  yaitu  pengecekan  keabsahan  data  yang  akan dilakukan oleh peneliti dalam waktu dan situasi berbeda. 3.8.4  Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Dalam hal ini, peneliti melihat data yang sebenarnya dilapangan dan hasil wawancara dari narasumber. Perbandingan yang dilakukanpeneliti 



  32  bersifat menyeluruh, dimana peneliti mendengarkan semuawawacara dari informan dan membandingkan fakta lapangan. (Sugiyono, 2012) 3.7  Instrumen Penelitian Berdasarkan rumusan Masalah Penulis menggunakan metode kualitatif meliputi Observasi dan interview. Kemudian Penulis mensurvei usaha Koperasi Unit Desa, dari survey ini kemudian penulis melakukan observasi  dan interview. 3.5.4 Lembar Observasi lembar observasi terdiri dari 2 poin yang berhubungan dengan usaha Koperasi Unit Desa (KUD). Lembar obsevasi ini diadopsi dari Abdurahman Fathoni (2005) dan Suharsimi Arikunto, (2002) 3.5.5 Pedoman Wawancara Pertama, penulis menyiapkan 10 pertanyaan pada pedoman interview. Untuk Pertanyaanmasyarakat Desa Langgowala 4, Partisipannya terdiri 6 orang yang bekerja di Koperasi Unit Desa (KUD) “Abdi Karya”di Desa Langgowala Dusun II Kecamatan Kolono.   


