
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan penulis lakukan Didesa Sei Banyak Ikan Kecamatan 

Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu pada semester ganjil, penulis melakukan 

penelitian Didesa Sei Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri 

Hulu karena untuk mengetahui kendala bantuan pembangunan rumah sederhana 

layak huni dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. 

 

1.2 Jenis Dan Sumber Data 

 Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Data Primer 

Menurut Bungin (2011:132) data primer adalah data yang langsung 

diperoleh dari sumber data yang pertama dilokasi penelitian, yaitu data 

hasil dari observasi berupa pendapat responden tentang implementasi 

kebijakan bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni serta data 

hasil wawancara, kuisioner dan dokumentasi untuk memperjelas hasil dari 

observasi. 

2. Data Skunder 

Menurut Bungin (2011:132) data skunder adalah data yang 

diperoleh dari sumber kedua atau sumber skunder dari data yang kita 

butuhkan. Yaitu data yang diperoleh dari kantor Desa Sei Banyak Ikan. 
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1.3 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk 

mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. 

2. Wawancara yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya 

jawab dengan responden yang mengetahui pasti perencanaan usulan 

program bantuan RSLH dikabupaten INHU. 

3. Questoner yaitu dengan membuat dan mengajukan daftar pertanyaan  

kepada responden penelitian tentang implementasi kebijakan program 

bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni dalam menanggulangi 

kemiskinan. 

4. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh peneliti dengan mengambil proses 

yang berlangsung dilapangan dengan mengunakan alat teknologi (kamera). 

 

1.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yaitu meneliti semua elemen 

dalam wilayah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga 

yang layak diberikan bantuan rumah sederhana layak huni yakni sebanyak 35 

kepala keluarga. Sampel dalam penelitian ini penulis ambil dari jumlah populasi 

dengan metode sensus. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis menetapkan 

beberapa sumber yang penulis jadikan key informan, mengingat narasumber ini 

mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun 

key informan itu adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Kaur Pembangunan, Kaur 

Umum, BPD, Kasi Perumahan dan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu. 
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1.5 Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif 

yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan 

maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat di amati dari orang-orang yang 

diteliti, Tylor dan Bogdan dalam (Bagong Suyanto dan Sutinah, 2005:166). 

 Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik sekala 

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

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan 

sekala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-

item instrumen yang dapat berupa peryataan dan pertanyaan. Jawaban setiap item 

instrumen yang mengunakan skala likert mempunyai gradasi dari positif sampai 

dengan sangat negatif. 

 Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokan dan dipisahkan sesuai dengan 

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian 

dengan rumus persentasenya mengunakan rumus sebagai berikut: 

 F 

P =           x 100%  

 N  

 

Keterangan: 

P = Persentase 

F = Frekuensi  

N = Populasi 
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Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan implementasi kebijakan 

program bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni dalam 

penanggulangan kemiskinan di Desa Sei Banyak Ikan Kecamatan Kelayang 

Kabupaten Indragiri Hulu keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada 

responden dengan mengunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Prof. 

Dr. Husaini Usman, (2009:146) sebagai berikut: 

Maksimal    : 76-100% 

Kurang maksimal   : 51-75% 

Tidak maksimal   : 26-50% 

Sangat tidak maksimal  : 0-25% 

 

 


