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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Tambang Kec Tambang. Adapun ketertarikan 

melakukan penelitian disini karena adanya permasalahan yang bisa diangkat 

kedalam penelitian, izin melakukan penelitian dan kemampuan dalam 

menyelesaikannya. 

 Selama penelitian ini membutuhkan waktu 3 bulan 2 minggu sehingga 

penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. 

 

3.2 Jenis Dan Sumber Data 

 Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya 

(Sugiyono, 2013:11).Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa 

pelaksanaan program raskin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

miskin di Kelurahan Tambang. Maka jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif . 

a. Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan sumber 

pertama atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui kegiatan 

menulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang 

lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti (Surybrata, 2003:39). 
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b. Data Sekunder adalah data-data dimana penulis memperoleh informasi, 

keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari pihak terkait. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini 

maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 

a. Observasi 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu 

proses komfleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan (Sugiyono, 2003 ; 166). Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila penelitian berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dilakukan 

menjadi participant observation yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 

pengamat independen. 

Dari segi instrumentasi yang digunakan, observasi dibedakan menjadi 

observasi terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis 

tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Sedangkan 

observasi tidak terstruktur yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara 

sistematis tentang apa yang akan diobservasi. 
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b. Wawancara  

Yaitu melakukan tanya jawab lisan antara peneliti dengan responden 

secara langsung atau tatap muka dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan 

yang ditujukan kepada responden. 

c. Quesioner (Angket) 

Quesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila 

peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden. 

 

3.4 Populasi Dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karasteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2003:90). 

Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam 

yang lain. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada obyek/subyek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karasteristik/sifat yang dimiliki oleh 

subyek atau obyek itu. 

 Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Rumah 

Tangga Miskin Didaerah Kelurahan Tambang yaitu berjumlah 447 KK. 
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 3.4.2 Sampel  

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karasteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2003;91). Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana waktu dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel 

tersebut, kesimpulannyaakan dapat diperlakukan untuk populasi. Untuk itu 

sampel yang diambil dari populasi harus betul-betulrepresentatif (mewakili). 

 Melihat jumlah populasi yang berjumlah diatas 100 orang yaitu 447 KK 

maka sampel yang diambil oleh sipeneliti dapat dengan menggunakan rumus 

slovin.Yaitu : 
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Keterangan : 

    n  =Jumlah Sampel 

    N  = Jumlah Populasi 

   e = Error 10% (Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan   

pengambilan sampel). 

   Berdasarkan Rumus Slovin yang penelitian lakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa jumlah masyarakat miskin yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini  adalah sebanyak 447 orang sedangkan masyarakat yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 82 orang. Teknik yang digunakan 

dalam pengambilan sampel menggunakan metode Random Sampling yaitu 

pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi tersebut. 

    Untuk memperkuat penelitian penulis menambahkan informan yaitu 

seseorang atau sesuatu yang peneliti anggap memiliki informasi yang 

diperlukan bagi peneliti. Informan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah 

ini: 

 Tabel 3.1 : Key Informan 

No Key Informan  Jumlah 

1 Kepala Desa 1 

2 Sekretaris Desa 1 

3 K. Pem 1 

4 Kaur 3 

5 Kepala Urusan Distribusi Raskin 1 

6 Kadus 4 

Jumlah 11 
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3.5 Metode Analisis 

Data yang telah peneliti kumpulkan selama mengadakan penelitian perlu 

diolah dan dianalisis dengan menguraikan dan mengaitkan dengan teori-teori 

yang sesuai dengan susunan kajian data yang dibutuhkan untuk menjawab 

masing-masing masalah, lalu memberikan interprestasi terhadap hasil yang 

relevan kemudian dapat diambil kesimpulan dan saran. Dalam data ini peneliti 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan rumus: 

P =(F ÷ N ) × 100 % 
 

 Keterangan : 

 P   =  Persentase 

 F   =  Frekuensi 

N    =  Total Jumlah 

Dalam penentuan kriteria penelitian dilakukan pengelompokkan menjadi 5 

kriteria sangat sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai dan sangat tidak sesuai sebagai 

berikut: 

a. Sangat sesuai  : 80-100% 

b. Sesuai    : 60-79% 

c. Cukup sesuai  : 40-59% 

d. Kurang sesuai  : 30-39% 

e. Tidak sesuai  : <30% 

 

 

 


