
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan 

pendekatan  kualitatif. Data kualitatif adalah data berupa informasi yang diperoleh secara 

langsung dengan melakukan pengumpulan data melalui memberikan kuesioner, wawancara 

dan observasi. 

B. Defenisi Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah yang dijadikan tempat penelitian yang ditetapkan 

oleh peneliti  untuk dipelajari dan menarik kesimpulannya. Populasi yang dimaksud 

disini adalah para pelaku UKM yang berada di Kecamatan Medan Perjuangan. 

Adapaun populasi yang ada di Kecamatan Medan Perjuangan ialah 38 populasi, yaitu: 

TABEL 1.9 

POPULASI UKM DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN 

 

No Nama Usaha Kecil & Menengah 

(UKM) 

Kriteria 

Pusat LK Laba 

1 Warung Buk Endang     

2 Bakso Mas Suri     

3 Percetakan     

4 Toko Pratama     

5 CV. Sairama       

6 Indah Pratama     

7 Salon Rachel     



8 RM. Minang      

9 Maidanii        

10 D’lima Water       

11 Loket Resmi      

12 Arifandi Ponsel     

13 Johant. Com      

14 Cofee Prince      

15 Toko Sinarmata     

16 Lopion Water     

17 Toko Teguh Jaya     

18 Kentacy MR. A. H     

19 Indah Tailor     

20 Sophia Ponsel Digital     

21 Alwin Celluler     

22 RM. Nurmaisa       

23 Pioneer Ponsel       

24 Pelangi Service      

25 RM. Idola      

26 Erna Salon Beauty Care        

27 Badan Usaha Jangkar Mas/Teddimen    

28 Sumber Jaya    

29 Sri Deli Jaya PT    

30 Rencong Mas    

31 Sari Plastik    



32 Fa Hasmar PT    

33 Aneka Ragam    

34 Barakah (Bolu Kamboja & Bika Ubi)       

35 Syahfira & Cake Shop    

36 Vira Bakery & Cake Shop    

37 Nasi Briani Hj Ummy      

38 Rumah Busana & Kecantikan       

Nb: Pusat : Bukan anak cabang 

LK  : Laporan Keuangan 

Laba  : Keuntungan  

 

2. Sampel  

Populasi yang dijadikan sampel berdasarkan kriteria usaha berupa pusat 

(bukan merupakan anak perusahaan), adanya pencatatan pembukuan transaksi dan 

pendapatan. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapakan dapat mewakili 

populasi penelitian dengan menggunakan metode purposive sampling, dimana . 

Sampel penelitian ini menggunakan 7 UKM yang dijadikan sampel yaitu: 

a. CV. Sairama 

b. CV. D’lima Water 

c. Maidanii 

d. Erna Salon Beauty Care 

e. Barakah (Bolu Kamboja & Bika Ubi) 

f. Pioneer Ponsel 

g. Rumah Busana & Kecantikan  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 



Tempat penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di 

Kecamatan Medan Perjuangan.  

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan peneliti selama penelitian 

berlangsung di kecamatan  Medan Perjuangan hingga penelitian selesai dilakukan. 

Waktu yang digunakan dalam penelitian ialah tiga bulan yaitu dilakukan pada bulan 

Maret, April dan Mei 2016. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data 

berupa informasi yang diperoleh secara langsung dengan melakukan pengumpulan 

data melalui memberikan kuesioner, wawancara dan observasi. 

 

 

2. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu 

data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung kelapangan. Data 

sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perantara yaitu pihak kedua atau data yang 

sudah tersedia, biasanya berupa laporan dan dokumen. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

wawancara dan observasi 

1. Wawancara 



Teknik wawancara adalah melakukan sistem tanya jawab dengan pihak pengelola 

usaha kecil dan menengah (UKM) yang bersangkutan dengan masalah penelitian guna 

untuk memperkuat kuesioner. 

2. Observasi 

Obsevasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang 

diteliti untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis 

deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk 

merumuskan pemecahan masalah dan bukan untuk memecahkan masalah. Berikut tahapan 

analisis data: 

 

1. Observasi (pengamatan langsung kelapangan) 

Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan dengan cara terjun langsung 

kelapangan. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui tentang usaha kecil dan 

menengah yang dijadikan sampel.  

 

2. Analisis 

Teknik analisis adalah teknik yang dilakukan mengggunakan informasi yang 

diperoleh, kemudian dijelaskan gambaran keadaan yang sebenarnya sesuai dengan 

informasi yang diperoleh selama penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan 

V Tahap ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan peneliti setelah mendapatkan 

hasil dari analisis yang telah dilakukn sebelumnya sehingga peneliti dapat menarik 

kesimpulan.  
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