
19 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di  Desa gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten 

Malang. Alasanya pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena di Desa 

Gampingan tersebut memiliki rumah tangga miskin yang  cukup banyak di 

Kecamatan Pagak.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan 

penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:14) penelitian kualitatif adalah 

metode yang digunakan untuk meneliti pada kondsi obyek yang alamiah, dimana 

peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif, dan 

hasil penelitian kualitatatif  lebih menekankan makna generalisasi. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat yang melaksanakan 

program penegentasan kemiskinan yang menggunakan voucher pangan, yang 

telah dilakukan di Desa Gampingan. Obyek dari penelitian ini adalah masyarakat 

miskin yang telah menerima bantuan program penegentasan kemiskinan melalui 

voucher pangan, yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. 

C. Populasi dan Penentuan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi ynang terdiri dari objek atau subjek, 

populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek itu 
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(Sugiyono,2012:80). Menurut Arikunto (2006:134) apabila subyek populasi 

kurang dari 100 lebih baik diambil seluruhnya, sedangkan jika subyek lebih dari 

100 maka diambil 10%-15% atau 20%-25% sesuai dengan : 

a. Kemampuan penelitian dilihat dari waktu, tenaga dan dana 

b. Sempit luasnya wilayah dari setiap objek, karena hal ini menyangkut 

banyak sedikitnya data 

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung penelitian 

Populasi penelitian ini yaitu para penerima voucher pangan di Desa 

Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Jumlah penerima voucher 

pangan Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang tahun 2017 yaitu 

sebesar 454 orang (DPM 1 Kecamatan Pagak) 

2. Teknik pengambilan Sampel  

Menurut Sugiyono (2013:215) sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pembagian kuisioner melalui daftar 

penerima manfaat voucher pangan yang tersebar di Desa Gampingan. Dengan ini 

peneliti mengambil responden sebanyak 10% dari populasi yang ada yaitu 454 

penerima  manfaat voucer pangan di Desa Gampingan sebesar empat puluh lima 

orang yang dibulatkan menjadi lima puluh responden. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiono (2010:218:219) 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. orang-orang yang pernah menerima bantuan voucher 

pangan  dan merasakan manfaat dari program voucher pangan dimana kriteria 

yang menjadi responden adalah rumah tangga miskin dan para lansia.  
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D. Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder 

yang meliputi:  

1. Pengambilan data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung 

melalui wawancara responden penerima manfaat voucher pangan  

(stakeholders) secara langsung menggunakan daftar pertanyaan yang sudah 

disediakan . 

2. Data sekunder, yaitu data- data yang mendukung yang diperoleh dari lembaga 

yang terkait, data tersebut di peroleh dari:  Kantor Kecamatan Pagak , kantor 

Desa Gampingan, pengamatan langsung, Literatur yang relevan dengan topik 

penelitian, data penunjang lainnya yang berhubungan dengan tujuan peneliti. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Pada pelaksaan kegiatan kajian, untuk mengumpulkan dan mendapatkan 

data data kualitatif berupa : 

1. Observasi Tujuan teknik observasi adalah agar kita memperoleh gambaran 

yang lebih jelas melalui kegiatan pengamatan tentang kehidupan sosial yang 

sukar diperoleh melalui metode lain. Adapun syarat untuk melakukan 

pengumpulan data dengan teknik ini yaitu bahwa peneliti harus secara 

langsung ada dalam lingkungan peneliti. Hal ini dibuktikan bahwa peneliti 

berasal dari lokasi penelitian sehinga diharapkan dapat mendalami dan 

memaknai permasalahan sebagai suatu upaya mengkaji kondisi masyarakat.  

Hadi dalam Sugiyono (2013:145) 
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2. Wawancara Mendalam dilakukan dengan cara tatap muka anatara peneliti 

dengan responden penerima manfaat voucher pangan dan stakeholders yang 

dilakukan dalam suasana formal dan informal. Tujuan teknik wawancara 

adalah mencari informasi yang sedalam dalamnya dalam bentuk komunikasi 

verbal. Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) 

3. Studi Kepustakaan. Tujuan teknik ini adalah untuk mempelajari arsip-arsip 

Kecamatan Pagak mengenai Voucher pangan atau dokumendokumen yang 

terkait dengan situasi dan kondisi masyarakat di Desa Gampingan Kecamatan 

Pagak Kabupaten Malang. Arikunto (2006:158 

4. Angket (kuisioner) 

Angket (kuisioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden penerima manfaaat voucher pangan untuk dijawab. Sugiyono  

(2008:199) 

 

F. TEKNIK ANALISIS DATA 

1. analisis deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan fakta-fakta dari suatu keadaan 

yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran  tentang sesuatu 

dengan jelas terhadap suatu keadaan (Marsh & Gerry Stocker, 2010:24). 

2.  Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT dengan 

kriteria penjabaran menurut freddy Rangkuti (2005) sebagai berikut : 

strengths (kekuatan) adalah sumber daya, keterampilan atau keunggulan 

lain relative terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau yang 

ingin dilayani oleh perusahaan. Weakness (kelemahan) adalah faktor 
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keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya ,keterampilan dan 

kapabilitas secara serius menghambat kenerja efektif perusahaan. 

Opportunities (peluang) adalah situasi penting yang mengguntungkan 

dalam lingkungan perusahaan. Threats (ancaman) adalah situasi penting 

yang tidak mengnguntungkan dalam organisasi. 

 

G. DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL 

Definisi operasional ialah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa 

yang harus diamati serta bagaimana mengukur suatu variabel  maupun 

konsep definisi operasional membantu mengklasifikasi  gejala disekitar  

ke dalam kategori kusus dri variabel. Menurut prof. DR. Sugiono (2013) 

Operasional variable adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan  

Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Pendapatan rendah yaitu pendapatan kurang dari standar dimana 

pendapatan per bulan tidak tetap atau kurang dari satu juta 

2. Rumah tangga miskin adalah keluarga yang menurut kemampuan 

ekonominya lemah dan miskin dengan tolak ukur pendapatan dibawah 

500.000 tiap kartu keluarga (KK) 

3. Voucher pangan yaitu voucher yang dapat digunakan untuk menembus 

atau membeli berbagai bahan pokok seperti beras, telur, minyak 
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goreng dan lainnya di pasar, di warung, di toko atau agen kusus yang 

dapat memanfaatkan kartu 

4. Lansia apabila usianya 65 tahun keatas atau fase menurunnya

kemampuan akal dan fisik, yang mulai dengan adanya beberapa

perubahan dalam hidup.

5. analisis SWOT adalah sebuah metode yang membandingkan antara

faktor ekstern, yaitu peluang, ancaman dan faktor internal yaitu

kekuatan, kelemahan.

6. strengths (kekuatan) adalah sumber daya, keterampilan atau

keunggulan lain relative terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang

dilayani atau yang ingin dilayani oleh perusahaan.

7. Weakness (kelemahan) adalah faktor keterbatasan atau kekurangan

dalam sumber daya ,keterampilan dan kapabilitas secara serius

menghambat kenerja efektif perusahaan.

8. Opportunities (peluang) adalah situasi penting yang mengguntungkan

dalam lingkungan perusahaan.

9. Threats (ancaman) adalah situasi penting yang tidak mengnguntungkan

dalam organisasi.




