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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) Kota Kupang. Waktu penelitian dilakukan selama 

sebelas bulan terhitung dari bulan Februari 2019 – Juli 2019. 

 

3.2  Jenis dan Sumber Data Penelitian 

3.2.1 Jenis Data Menurut Sumber 

Menurut sumbernya, data yang diambil berdasarkan atas : 

a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari                            

tempat penelitian berkaitan dengan dana Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat (PEM) di Kota Kupang yang meliputi 

jumlah dana yang telah disalurkan pada 6 kecamatan yang ada, 

jumlah dana yang telah dikembalikan, jumlah dana yang masih 

mengalami tunggakan serta rendahnya partisipasi masyarakat 

berkaitan dengan dana PEM yang termuat pada Laporan 

Penyaluran Dana PEM Tahap I sampai dengan Tahap III dan 

Laporan Pengguliran Dana PEM Tahap I sampai     

dengan Tahap X. 

b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen seperti 

Laporan Perkembangan Jumlah Penyaluran Dana PEM Kota 

Kupang Tahun Penyaluran 2013 keadaan bulan Desember 2017 



51 
 

yang meliputi jumlah dana PEM yang telah disalurkan, jumlah 

dana PEM yang telah dikembalikan serta jumlah dana PEM 

yang masih mengalami tunggakan yang termuat dalam Laporan 

Penyaluran Dana PEM Tahap I sampai dengan Tahap III dan 

Laporan Pengguliran Dna PEM Tahap I sampai dengan Tahap 

X, serta gambaran umum tempat penelitian dan dokumen-

dokumen lainnya dalam lingkup Pemerintah Kota Kupang. 

3.2.2 Jenis Data Menurut Sifat 

Menurut sifatnya, data yang diambil berdasarkan atas : 

a) Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh berupa angka-angka 

yaitu Perkembangan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Kota Kupang Tahun Penyaluran 2013 keadaan bulan Desember 

2017 baik itu jumlah dana yang telah disalurkan pada 6 

kecamatan yang ada, jumlah dana yang telah dikembalikan 

serta jumlah dana tunggakan yang termuat pada Laporan 

Penyaluran Dana PEM Tahap I sampai dengan Tahap III dan 

Laporan Pengguliran Dana PEM Tahap I sampai  

dengan Tahap X.  

b) Data Kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan, uraian dan kalimat-kalimat yang berhubungan 

dengan tata cara penyaluran dana PEM, syarat penerima dana 

PEM dan penyebab kemacetan dana tersebut berupa pernyataan 

dan hasil wawancara dengan petugas  pengelola dana PEM dan 
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pihak lainnya yang dianggap berkompeten dalam memberikan 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a) Wawancara dengan Pengelola dana PEM di kantor BAPPEDA kota 

Kupang untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 

penyaluran dana PEM, tingkat pengembalian dana PEM, tunggakan 

dana yang terjadi termasuk penyebab terjadinya tunggakan macet serta 

rendahnya partisipasi masyarakat berkaitan dengan dana PEM tersebut. 

b) Dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara 

mempelajari dokumen-dokumen atau arsip yang ada hubungannya 

dengan jumlah dana PEM yang dipinjam, jumlah dana PEM yang telah 

dikembalikan dan jumlah dana PEM yang tertunggak serta masih 

rendahnya timgkat partisipasi masyarakat berkaitan dengan dana PEM 

tersebut pada Kantor BAPPEDA Kota Kupang. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah usaha untuk 

meningkatkan potensi ekonomi rakyat yang kuat, besar, modern, dan 

berdaya saing sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber 

daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan 

produktivitasnya. 
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2. Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah penyediaan modal 

usaha oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan usaha ekonomi 

produktif dalam bentuk dana bergulir. 

3. Program adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang telah 

direncanakan dan diharapkan untuk dilakukan demi mencapai tujuan 

tertentu. 

4. Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah rangkaian 

pekerjaan atau usaha yang dilakukan  pada semua hal yang terlibat 

dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan dana 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

5. Tunggakan adalah pengembalian pinjaman (dana) yang tidak lancar 

yang sudah jatuh tempo namun belum dapat diselesaikan oleh pihak 

peminjam (masyarakat) yang bersangkutan. 

6. Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang 

kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh, penulis 

menggunakan metode analisis deskriptif yaitu memberikan gambaran dari 

suatu fenomena tertentu secara obyektif. Teknik analisis untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif dengan tahapan sebagai berikut: 
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1. Melakukan wawancara untuk mengetahui penyebab terjadinya 

tunggakan dalam pengembalian dana PEM serta penyebab rendahnya 

partisipasi masyarakat berkaitan dengan dana PEM. 

2. Mengolah data dari hasil wawancara mengenai program dana 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Kupang baik dana yang 

telah disalurkan, dana yang telah dikembalikan serta penyebab 

terjadinya tunggakan dalam pengembalian dana PEM tersebut dan 

rendahnya partisipasi masyarakat berkaitan dengan dana PEM; 

3. Mendokumentasikan dan mengumpulkan setiap data terkait dengan 

penyaluran pinjaman dana PEM, pengembalian dana PEM, jumlah 

tunggakan yang ada serta tingkat partisipasi masyarakat terhadap dana 

PEM dan seluruh mekanisme terkait hal tersebut yang meliputi : 

Laporan Penyaluran Dana PEM Tahap I sampai dengan Tahap III dan 

Laporan Pengguliran Dana PEM Tahap I sampai dengan Tahap X; 

4. Menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya tunggakan dalam 

pengembalian dana PEM di Kota Kupang dan faktor-faktor penyebab 

kurangnya partisipasi masyarakat terhadap dana PEM di Kota Kupang; 

5. Mengambil kesimpulan tentang pengelolaan dana PEM baik itu 

pemberian pinjaman, pengembalian serta tunggakan dana tersebut 

termasuk penyebab terjadinya tunggakan dan rendahnya partisipasi 

masyarakat berkaitan dengan dana PEM; 

 

 


