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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan dengan metode deskripsi kuntitatif. 

Pendekatan kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 

pemberian bantuan modal berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan 

penerima bantuan modal di kelurahan Bandungrejosari. 

Menurut Mujianto, Gigit, dkk (2003:125) penelitian deskriptif  adalah 

penelitian yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan 

merasakan apa yang dipahaminya sesaui dengan pikiran penulisnya. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang menjadi obyek penelitian penulis adalah Kelurahan 

Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Pemilihan Kelurahan 

Bandungrejosari ditetapkan dengan sengaja atas dasar pertimbangan bahwa 

:  

1. Kelurahan Bandungrejosari merupakan salah satu diantara beberapa 

kelurahan yang melaksanakan program P2KP dan juga program PAM-

DKB. 

2. Kelurahan Bandungrejosari merupakan salah satu penerima 

penghargaan sebagai UPK (Unit Pengelolaan Keuangan) terbaik melalui 

program P2KP. 

3. Merupakan kawasan yang usaha produktifnya cukup banyak jumlahnya 

yang diduga memperoleh bantuan pinjaman modal melalui program 

penanggulangan kemiskinan sehingga sesuai tujuan penelitian ini yang 

berfokus pada usaha produktif yang memperoleh pinjaman bantuan 

modal. 
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 Fokus dalam penelitian ini erat hubungannya dengan perumusan 

masalah dan tujuan penelitian sehingga permasalahan dan tujuan penelitian 

merupakan  acuan dalam menentukan fokus penelitian. 

Berangkat dari apa yang dikemukakan tersebut, maka fokus penelitian ini 

diantaranya : 

1. Efektifitas program penanggulangan kemiskinan pada masyarakat 

miskin yang menerima bantuan modal produktif, ditinjau dari aspek-

aspek berikut : 

a. Aspek Ketepatan sasaran program. 

b. Aspek Alokasi penggunaan modal program. 

c. Aspek Jumlah masyarakat miskin setelah mendapatkan 

bantuan modal. 

Prosentase yang digunakan adalah:  

a. 76% - 100% = efektif 

b. 56% - 75%  = Cukup efektif 

c. 40% - 55%  = Kurang efektif 

d. Kurang dari 40% = Tidak efektif 

2. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin sebelum dan setelah 

memperoleh bantuan modal produktif melalui program 

penanggulangan kemiskinan 

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai 

November tahun 2008. 

3.3 Deskripsi Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Menurut Marzuki (2000:55) Secara umum dalam 
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penelitian terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data 

sekunder kalau  dipergunakan orang yang tidak berhubungan 

langsung dengan penelitian yang bersangkutan.  

2. Sedangkan data sekunder adalah data yang bukan diusahakan 

sendiri pengumpulannya oleh peneliti yang berasal dari tangan kedua, 

ketiga dan seterusnya, melewati satu atau lebih pihak yang bukan 

peneliti sendiri. Karena itu perlu adanya pemeriksaan ketelititan, 

bukan berarti data sekunder kalah bermutu dibandingkan dengan data 

primer, bahkan kalau mungkin data sekunder dicari terlebih dahulu 

dimungkinkan ada yang cocok dengan tujuan penelitian. Dengan 

demikian akan menghemat waktu, biaya, dan tenaga. 

 3.3.2 Sumber Data 

Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu 

masyarakat yang menerima bantuan modal di Kelurahan 

Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari BPS Kota Malang, Bappeko 

Kota Malang, Kantor Kelurahan Bandungrejosari, kantor BKM 

Bandungrejosari, LPMK Bandungrejosari, serta literatur-literatur yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

3.3.3 Teknik dan instrument Pengumpulan Data 

1. Wawancara (kuisioner) 

Wawancara dalam penelitian ini langsung dengan responden 

untuk mendapatkan data-data yang dimaksud dengan berpedoman 

pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dalam bentuk 

kuisioner.  
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  Teknik wawancara ada 2 : 

a. Wawancara terstruktur yaitu wawancara menggunakan daftar 

pertanyaan. 

b. Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara secara 

mendalam menggunakan pedoman pertanyaan. 

Menurut Marzuki (2000:65) kuisioner disebut juga mail survey 

atau cara surat menyurat karena hubungan dengan responden 

dilakukan melalui daftar pertanyaan yang dikirimkan kepadanya. 

Menurut Sugiyono (2000: 109), angket digunakan apabila resonden 

jumlahnya besar, dapat membaca dengan baik, dan dapat 

mengungkapkan hal-hal yang bersifat rahasia. 

2. Observasi 

Menurut Sugiyono (2000:109), observasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang digunakan apabila obyek penelitian bersifat 

perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, serta responden kecil. 

Dalam penelitian, observasi digunakan untuk melengkapi data yang 

diperoleh dari kedua teknik dengan melihat langsung ke obyek yang 

diteliti. Dalam hal ini objek yang diteliti adalah masyarakat yang 

menerima bantuan modal dan memiliki usaha produktif di Kelurahan 

Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. 

3.4 Deskripsi Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2000:72). Dalam penelitian ini populasi terdiri dari masyarakat yang 

menerima bantuan modal di Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, 

Kota Malang.  
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Sampel adalah bagian dari populasi, karenanya sampel harus 

memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi. Suatu sampel merupakan 

representasi yang baik bagi populasi, sangat tergantung pada sejauh mana 

karakteristik sampel itu sama dengan karakteristik populasi (Nazir,2005:271).  

2.4.2 Prosedur dan Teknik Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini pengambilan sample dengan teknik purposive 

sampling. Pengambilan sampel secara purposive adalah suatu metode 

pemilihan  sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap 

mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. Pengambilan sampel secara purposive pada penelitian ini 

dengan pendataan yang dilakukan dengan menanyakan pada Ketua RW dan 

RT setempat, serta pendataan lapangan di Kelurahan Bandungrejosari, 

Kecamatan Sukun, Kota Malang. 

 

2.4.3 Jumlah Sampel 

Berdasarkan hal diatas, maka penulis mengambil pada tiap-tiap 

program penanggulangan kemiskinan sebanyak 35 orang masyarakat yang 

menerima bantuan modal produktif dari populasi sebanyak 358 keluarga 

penerima bantuan.  

Pengambilan sample secara purposive sampling atas dasar UMR yang 

berlaku saat pelaksanaan program P2KP dan PAM-DKB, yaitu sebesar Rp. 

575.300. Alasan menggunakan UMR tahun 2005 sebagai pengambilan sample 

karena program P2KP dan PAM-DKB terlaksana tahun 2005 dan mengacu 

pada standar kebutuhan minimum (KHM) masyarakat miskin kelurahan 

Bandungrejosari. 

Berdasarkan ketentuan peneliti mengambil sampel 35 masyarakat 

penerima bantuan modal program P2KP, dan 35 sampel masyarakat penerima 
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bantuan modal program PAM-DKB. Jadi total sampel yang diambil adalah 70 

masyarakat yang menerima bantuan modal.       

Sedangkan cara pengambilan responden sebagai sampel penelitian 

adalah Quota Sampling yaitu jumlah subyek yang akan diteliti ditetapkan 

terlebih dahulu, tidak dipersoalkan bagaimana peneliti memperoleh responden 

pada tiap-tiap jenisnya sehingga kuota yang diinginkan terpenuhi. Selain itu 

juga dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan tenaga yang ada. 

 

3.5 Metode Analisa 

Dalam menganalisa suatu data maka harus digunakan metode analisa 

yang tepat. Jenis alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pada rumusan masalah yang pertama penulis menggunakan analisis 

Deskriptif. Dalam menganalisa peneltian ini akan digunakan beberapa 

penjelasan yang menggunakan gambar  dan tabel. 

2. Metode analisis Kuantitatif menggunakan angka-angka untuk mencari 

suatu hubungan agar dapat menemukan jawaban dari suatu 

permasalahan (Supardi, 2005:166).  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan modus untuk menentukan 

perhitungan garis kemiskinan ( Dajan, 1996:25), yaitu  
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Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan uji beda untuk 

mengukur peningkatan/perbedaan pendapatan sebelum dan setelah 

menerima bantuan modal, dengan menggunakan Wilcoxon Rank Test (Uji Z) 

 .Kriteria Pengujian : 

1. Menentukan level signifikasi 

Untuk pengujian hipotesis digunakan taraf signifikasi 5% (α=0,05) 

dengan arah pengujian dua arah. 

2. Menentukan aturan pengambilan keputusan 

Ho diterima bila Z (α/2=0,025)< Z hitung <Z (α/2=0,025) 

 dan H1 diterima apabila Z hitung > Z atau Z hitung <Z 

3. Merumuskan hipotesis 

 Ho : µ1=µ2=0 dan Ho ditolak  

 H1 : µ1≠µ2≠0, H1 diterima 

 Rumusan hipotesa : 

Ho : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan 

nasabah  sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan modal. 

H1 : Ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan nasabah  

sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan modal. 

 

Gambar Kurva daerah pengujian 
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