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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Koperasi Dan Usaha 

Mikro Sumenep, yang berlokasi di Jl. Dr Cipto No 21 Sumenep, 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan adalah metode deskriptif analisis. 

Menurut kuncoro (2009:13) metode metode deskriptif analisis yaitu adalah 

suatu metode pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab 

pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Penelitian ini 

bersifat untuk mengumpulkan data mengenai objek yang di teliti dan 

menganalisanya. 

Data yang diperoleh dari sumber data tersebut selanjutnya akan diolah 

dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu peyempurnaan data untuk 

dianalisa dan di uraikan dalam bentuk deskriptif yang dilatarbelakangi oleh 

adanya konsep dan teori yang dikemukakan dalam rangka pemikiran dan 

bagian tinjauan pustaka yang penulis gunakan sebagai pemikiran. 

 

C. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekuder, dimana 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti melalui media wawancara 
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dan data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan invetoris yang telah 

tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. 

1. Primer adalah data yang data yang secara langsung meliputi dokumen–

dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, 

struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil 

penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya 

yang berhubung dengan penelitian. Sugiyono (2013:137) 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara, menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) 

wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan dalam 

suatu topik tertentu. 

2. Dokumentasi, menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life 

histories), cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang 

berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, 
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patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam peneltian 

kualitatif. 

E. Analisa Data

Analisa data merupakan satu langkah penting dalam penelitian, 

karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh 

peneliti. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari responden melalui 

hasil praktek kerja lapangan, wawancara dan dokumentasi di lapangan 

untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan.  

Teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu cara mengungkapkan 

masalah, keadaan atau peristiwa sebagai mana adanya sehingga dapat 

mengungkapkan fakta agar mendapat gambaran yang jelas dan lengkap 

selanjutnya penulis memberikan pemecahan masalah yang paling tepat 

dari alternative pemecahan yang ada sesuai dengan tujuan penulisan tugas 

akhir ini (dalam Atika, 2012:39). 


