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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang 

Kabupaten Kepulauan Meranti. Lokasi penelitian adalah Kantor Desa Tanjung 

Bakau Kecamatan Ransang Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun pelaksanaan 

pelitian ini dimulai dari Januari 2017 sampai selesai. Alasan memilih penelitian 

di Kantor Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan 

Meranti karena lokasi penelitian merupakan daerah asal penulis sehingga 

memudahkan penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama proses 

penelitian. Penulis juga ingin mengetahui sejauh mana Fungsi Keluarga Harapan 

terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin di Desa Tanjung Bakau Kecamatan 

Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Menurut Sugiono (2003: 11) jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui ini variabel mandiri baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat  membuat  perbandingan  atau  menghubungkan  

antara  variabel  satu dengan variabel yang lainnya. Adapun jenis dan sumber 

data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan 

menyebabkan angket dan wawancara tentang fungsi program 

keluarga harapan (PKH) terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin 

(RTSM) di Desa Tanjung Bakau. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua yang dalam hal ini data 

dari kantor Desa Tanjung Bakau yang meliputi data tentang Rumah 

Tangga Sangat Miskin.  

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Menurut S.Margono (Dalam buku Nurul Zuriah: 2009:173) observasi 

diartikan “Sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”. Dengan demikian 

peneliti dengan  mengadakan  pengamatan  langsung  dilapangan  untuk  

melihat secara jelas bagaimana permasalahan yang ada dapat diteliti 

dengan benar. 

1. Kuesioner 

Menurut   Nurul   Zuriah,   (2009:182)   Kuesioner   adalah   “Suatu   

alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan sejumlah 

pertanyaan tertulis untuk di jawab secara tertulis pula oleh responden.” 

Dengan demikian penyebaran angket yang berupa lembaran 

pertanyaan yang telah ada alternatif jawaban, sehingga responden 
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dapat menjawab berdasarkan alternative jawaban yang sesuai dengan 

keaadaan yang sebenarnya. 

2. Wawancara 

Menurut Nurul Zuriah, (2009:179) Wawancara ialah “Alat pengumpul 

informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan 

untuk dijawab secara lisan pula, ciri utamanya dari wawancara adalah 

pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewee)”. 

Dengan demikian penulis mengadakan tanya jawab kepada responden 

dan responden   akan   memberi   jawaban   sesuai   dengan   keadaan   

yang sebenarnya. 

 

3.4 Populasi Dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Dalam pengumpulan data akan selalu dihadapkan dengan objek yang 

akan diteliti  baik  itu  berupa  benda,  manusia  dan  aktivitasnya  atau  peristiwa  

yang terjadi. Sugiyono (2005:90) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

 Berdasarkan pengertian diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah 

semua rumah tangga sangat miskin (RTSM) berjumlah 65 orang RTSM/KSM di 

Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi 

semua populasinya berjumlah 65 orang. 
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3.4.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

finansial, waktu, tenaga dan sebagainya maka peneliti dapat menggunakan 

sampel itu. Kesimpulan akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu 

sampel yang diambil harus benar-benar representatif (mewakili). Melihat jumlah 

populasi yang kurang dari 100 orang hanya berjumlah 65 orang maka semua 

anggota populasi dijadikan sampel. Menurut  Sugiyono (2005:91-96) jumlah 

populasi sama dengan jumlah  sampel  disebut  dengan  sampling  jenuh  atau  

dengan  kata  lain  adalah sensus. 

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih 

jelasnya tentang populasi dan sampel dalam penelitian ini maka dapat 

dilihat dalam tabel 3.1 dibawah ini: 

 

Tabel 3.1 Rumah Tangga Sangat Miskin yang menerima bantuan Program 

Keluarga Harapan di Desa Tanjung Bakau Kecamatan 

Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti 

 

Sup Populasi Populasi Sampel 

Kelompok Angsana 6 6 

Kelompok Kalimaya 7 7 

Kelompok Mandiri Jaya 22 22 

Kelompok Melati 11 11 

Kelompok Anggrek 19 19 

Jumlah 65 65 

Seumber : Kantor Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten 

Kepulauan Meranti 2017 

 

 

 



48 
 

3.5 Analisis Data  

Untuk mengetahui bagaimana Fungsi Program Keluarga Harapan (PKH) 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di 

Desa Tanjung Bakau, penulis menggunakan metode analisa deskriptif, yaitu 

suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai Fungsi 

Progam Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan  Rumah 

Tangga Sangat Miskin berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan 

disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan menguraikan serta 

mengaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk 

menjawab masing-masing masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil 

yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran. 

Selanjutnya  data  yang terkumpul  diperoleh  dengan  memakai  teknik  

skala likert Sugiono (2005:97). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan skala likert,  variabel  yang akan  diukur dijabarkan  menjadi  indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk 

menyusun item- item intstrumen yang dapat berupa pernyataan dan 

pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari positif sampai dengan sangat negatif. 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan 

jenisnya  dan  diberi  nilai  persentase,  disajikan  dalam  bentuk  tabel  dan  

uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut : 
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P = 
 

 
 × 100% 

 Keterangan : 

 P = Persentase  

 F = Frekuensi 

 N = Populasi 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan fungsi PKH terhadap RTSM 

di Desa Tanjung Bakau, keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada 

responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat 

Suhairimi Ari Kunto (2003:171), sebagai berikut : 

Tinggi / Sesuai   : 76 – 100 %  

Cukup  / Kurang   : 56 -75 %  

Tidak sesuai / Rendah   : 40 – 45 %  

Sangat tidak sesuai / Sangat rendah : 0 – 39 % 

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil 

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang Fungsi 

Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah 

Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang 

Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 

 

 


