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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan 

Kanigaran Kota Probolinggo. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena 

di daerah tersebut memiliki rumah tangga miskin yang terbanyak di Kecamatan 

Kanigaran. Adapun subjek penelitian ini adalah konsumsi rumah tangga miskin di 

Kelurahan Kebonsari Kulon. Objek dari penelitian ini adalah pendapatan, jumlah 

anggota keluarga dan pendidikan terhadap konsumsi rumah tangga miskin di 

Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.  

1.2 Jenis Penelitian 

1.2.1 Penelitian Kuantitatif  

 Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab 

permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel 

tertentu, sehingga menghasilkan simpulan simpulan. Penggunaan pengkuran 

disertai analisis secara statis di dalam penelitian mengimplikasikan bahwa 

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.  

1.2.2 Penelitian deskriptif  

 Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui  

kunsumsi rumah tangga miskin. Analisis deskriptif ini digunakan untuk 

menampilkan data dan informasi berdasarkan tabulasi data. Penelitian ini adalah 
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penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab 

persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini.   

1.3 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

1.3.1 Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang menjadi perhatian 

pengamatan dan penyedia data (Suharsimi 2006:130). Populasi dalam penelitian 

ini adalah kepala keluarga rumah tangga miskin di Kelurahan Kebonsari Kulon 

Kecamata Kanigaran Kota Probolinggo. Adapun jumlah kepala keluarga rumah 

tangga miskin yang ada di Kelurahan Kebonsari Kulon sebanyak 1.298 kepala 

keluarga.  

1.3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah sampling 

kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang 

mempunyai ciri – ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan, menurut 

Sugiyono (2012 dalam Susilowati 2014 : 39). Alasan penggunaan sampling kuota 

ini karena jumlah populasi yang ada sangat banyak sehingga perlu ditentukan 

jumlah sampel yang akan digunakan. Oleh karena itu, jumlah sampel yang telah 

ditentukan dalam penelitian ini ada 100 kepala keluarga rumah tangga miskin. 
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Tabel 3.1. Sebaran Sampel Penelitian Rumah Tangga Miskin di Kelurahan 

Kebonsari  

No. Kelompok RTM Sampel 

1 RW1 60 5 

2 RW2 42 3 

3 RW3 49 4 

4 RW4 102 8 

5 RW5 147 11 

6 RW6 118 9 

7 RW7 40 3 

8 RW8 29 2 

9 RW9 216 17 

10 RW10 67 5 

11 RW11 69 5 

12 RW12 52 4 

13 RW13 2 0 

14 RW14 30 2 

15 RW15 37 3 

16 RW16 111 9 

17 RW17 127 10 

Total 1298 100 

Sumber: Bappeda (data diolah) 

1.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Variabel penelitian merupakan obyek atau titik penelitian suatu penelitian. 

Variabel ini meliputi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas meliputi 

pendapatan RTM, jumlah tangggungan keluarga RTM, dan pendidikan RTM. 

1. Konsumsi RTM (Y) adalah  konsumsi yang dihitung dari total pengeluaran 

rumah tangga miskin untuk konsumsi bahan makanan dan non makanan 

selama sebulan. Satuan yang digunakan adalah rupiah. 
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2. Pendapatan (X1) adalah penghasilan yang diterima setelah melaksanakan 

kegiatan ekonomi. Dengan indikator jumlah pendapatan pokok dan 

pendapatan sampingan. Satuan yang digunakan rupiah. 

3. Jumlah tanggungan keluarga (X2) adalah  jumlah anggota keluarga dilihat 

dari banyaknya anggota dalam keluarga tersebut yang menjadi tanggungan 

kepala keluarga (satuan orang). 

4. Pendidikan (X3) adalah pendidikan terakhir kepala keluarga, yang di ukur 

dalam kategori ijazah terakhir yang dimiliki diukur dengan tahun. 

Tabel 3.2 Pengkategorian Variabel Penelitian 

No. Variabel Kategori Sumber 

1. Pendapatan Golongan pendapatan sangat tinggi, 

≥ Rp. 3.500.000,00 per bulan.  

Golongan pendapatan tinggi, 

Rp.2500.000,00 – Rp. 3.500.000,00.  

Golongan pendapatan sedang Rp. 

1500.000 – Rp. 2500.000,00 per 

bulan.  

Golongan pendapatan ≤ Rp. 

1.500.000,00. 

BPS 

2. Ukuran Jumlah 

tanggungan 

keluarga 

Rumah tangga kecil: ≤ 4 orang 

Rumah tanggasedang: 5 - 6 orang 

Rumah tangga besar : ≥ 7 orang 

BKKBN (1998) 

3. Konsumsi Miskin : ≤ GK 

Tidak miskin : > GK 

BPS garis 

kemiskinan 

sebesar Rp 

354.386 per 

kapita per bulan 

per orang pada 

Maret 2016 

Sumber: data diolah, 2017. 
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1.5 Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah : 

1.5.1 Data Primer 

 Data primer yang diperoleh dengan memberikan kuesioner yang ditujukan 

kepada responden (kepala keluarga rumah tangga miskin di Kelurahan Kebonsari 

Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Progolinggo) meliputi pengeluaran konsumsi 

rumah tangga, pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan kepala 

keluarga. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang relevan dalam penelitian 

ini. 

1.5.2 Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung, melalui media perantara. Data diperoleh dengan mengumpulkan data-

data yang ada di BAPPEDA Kota Probolinggo, Kelurahan Kebonsari Kulon dan 

Monografi data kelurahan. 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mempermudah penelitian 

dalam mengumpulkan data atau mencari informasi. Ada banyak cara yang dapat 

dilakukan dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

beberapa cara, diantanya: 

3.6.1 Angket (kuesioner) 

 Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang efisien 

karena peneliti sudah tahu dengan pasti variabel yang akan diukur, dan apa yang 

bisa diharapkan dari responden.  
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3.6.2 Metode dokumentasi 

 Metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung tentang 

kegiatan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dokumentasi ini digunakan 

untuk memperoleh data. 

1.7 Teknik Analisa Data 

 Penelitian ini menggunakan metode analisis ekonometrika. Metode analisis 

ekonometrika yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi 

liniear berganda. Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan uji 

simultan (F-test) dan uji parsial (t-test) untuk mengetahui pengaruh antar variabel. 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji linearitas, uij 

heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. Teknik analisis data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1.7.1 Uji Hipotesis 

 Analisis regresi linear berganda merupakan alat analisis yang digunakan 

untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, karena variabel bebas dalam 

penelitian ini lebih dari satu variabel. Maka Persamaan regresi linier berganda 

dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai beriku: 

................……………………………………….(1) 

 Keterangan : 

Y  = Konsumsi 

  = Intercept konstanta  

 = Koefisien regresi 

X1  =  Pendapatan 
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X2  = Jumlah anggota keluarga 

X3  = Pendidikan 

3.7.1.1 Uji Parsial (Uji t)  

 Uji parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui besarrnya signifikansi 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual (parsial), 

dengan menganggap variabel terikat lain bersifat konstan. Jika nilai t hitung lebih 

besar dari t tabel maka Ho ditolak, artinya variabel bebas berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat, sedangkan jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel maka 

Ho diterima, artinya variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat (Sugiyono, 2010: 230 dalam Kurniasari 2016 : 67).  

1.7.1.2 Uji Simultan (Uji F)  

 Uji Simultan atau Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

bebas secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel 

terikat. Uji F digunakan untuk menghitung besarnya perubahan nilai variabel 

terikat yang dapat dijelaskan oleh perubahan nilai semua variabel bebas. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. 

Jika nilai F hitung > F tabel maka Ho ditolak, artinya variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat, sedangkan jika nilai F hitung < F tabel maka 

Ho diterima, artinya variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat (Sugiyono, 2010: 286  dalam Kurniasari 2016 : 69).  

1.7.1.3 Koefisien Determinasi (R2 )  

 Koefisien determinasi intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien deterrminasi 
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adalah antara nol dan satu (0 ≤ R2 ≥ 1). Jika nilai koefisien determinasi mendekati 

1, maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variebel terikat semakin 

kuat. Tetapi jika nilai R2 yang semakin kecil berarti menunjukan kemampuan 

variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas (Ali Muhson, 

2015:30 dalam Kurniasari 2016 : 67). Nilai yang mendekati satu berarti variabel 

bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel terikat secara simultan. 

1.7.2 Uji Asumsi Klasik  

 Uji asumsi klasik digunakan supaya kesimpulan yang didapat tidak 

menyimpang dari kebenaran yang seharusnya. Maka sebelum melakukan analisis 

regresi berganda, perlu dilakukan uji asumsi klasik yaitu anatara lain dengan uji 

normalitas, uji linearitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas dengan 

bantuan Eviews 9.  

1.7.2.2 Uji Linearitas  

 Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah masing masing variabel 

bebas memenuhi asumsi linearitas atau tidak dengan variabel terikatnya. Apabila 

nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka model regresi 

memenuhi asumsi linieritas dan sebaliknya, apabila nilai Prob. F hitung lebih 

kecil dari 0,05 maka dapat model tidak memenuhi asumsi linieritas. (Mansuri, 

2016:40) 
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1.7.2.3 Uji Multikolinearitas  

 Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas 

diantara satu dengan lainnya. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan adaya korelasi antara variabel bebas.  

 Menurut Ghozali (2011: 105-106), untuk menguji multikolineritas dengan 

cara melihat nilai VIF masing-masing variabel bebas. Jika nilai VIF tidak lebih 

besar dari 10, maka dapat disimpulkan data bebas multikolinieritas.  

1.7.2.4 Uji Heterokedastisitas  

 Dalam persamaan regresi berganda perlu juga uji mengenai sama atau tidak 

varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika 

residual mempunyai varians yang sama disebut terjadi heterokedastisitas. 

Persamaan regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heterokedastisitas (Danang 

Sunyoto, 2011: 82 dalam Kurniasari 2016 : 67).  


