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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian merupakan dasar 

penyusunan rancangan penelitian dan merupakan penjabaran dari metode ilmiah 

secara umum. Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan 

metodologi sebagai berikut.  

Wawancara Observasi

Identifikasi VariabelKuisioner

Observasi dan Pengumpulan Data

Studi Pustaka

Persiapan Data

Analisis Korelasi

Tes Multikolinieritas

Pembuatan 
Kausalitas

Pembuatan BBN

Pengujian Sistem

Gambar 3.1 Metodologi yang digunakan 
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Pada gambar 3.1 ditunjukan metodologi tang digunakan meliputi beberapa 

tahapan, yaitu studi pustaka, observasi dan pengumpulan data, persiapan data, 

pembuatan kausalitas, pembuatan BBN dan pengujian. 

3.1. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan membaca buku jurnal maupun penelitian 

yang serupa pada bidang bantuan sosial, kemiskinan, serta Bayesian Belief network. 

Membaca buku jurnal maupun penelitian yang serupa bertujuan agar dapat 

menghindari adanya plagiarisme dan bisa menjadi acuan sumber yang dapat 

digunakan dalam pengerjaan penelitian ini. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Berikut adalah metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data 

yang terkait dengan penelitian. 

3.2.1. Wawancara  

Pada tahap wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat 

dari perangkat desa maupun pegawai sosial terkait. Wawancara dilakukan di Desa 

Srigading Kecamatan Lawang bersama dengan Sekertaris Desa (carik) serta pakar 

dari dinas sosial pada tanggal 25 Juli 2017. Pada wawancara tersebut dilakukan 

tanya jawab mengenai permasalahan-permasalahan tentang bantuan sosial, 

bagaimana penyaluran bantuan sosial, dan meminta izin untuk mendapatkan data 

rumah tangga miskin di Desa Srigading. Data yang didapat dari Desa Srigading 

hanya berupa nama dan alamatnya. 

3.2.2. Observasi  

Observasi merupakan tahapan dimana peneliti melakukan pengamatan secara 

langsung kepada subjek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang 

dilakukan. Observasi ke Desa Srigading dilakukan dengan mengamati objek yang 

berhubungan dengan masalah kemiskinan. Nantinya data yang digunakan di Desa 

Srigading menggunakan data yang telah tercatat pada desa selama 3 tahun terakhir. 

Data tersebut berupa nama dan alamat setiap warga yang tergolong miskin. Mulai 

dari warga yang tergolong miskin selama 3 tahun terakhir, sampai warga yang 

sebelumnya tergolong miskin tetapi telah keluar dari garis kemiskinan. Tahap 

observasi ini dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah.  
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3.2.3. Identifikasi Variabel 

Penelitian ini menggunakan variabel independen (independent variable) yaitu 

variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Variabel yang digunakan 

yaitu pengembangan dari faktor-faktor penerima bantuan sosial, diantaranya 

pendapatan, tabungan, frekuensi makan, kepemilikan aset dan perubahan taraf 

ekonomi. Variabel dan definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 

Variabel Penelitian Definisi Operasional Pengukuran 

Pendapatan (X1) Pendapatan adalah seluruh 

penerimaan baik berupa uang 

maupun barang yang berasal dari 

suatu pekerjaan yang nilainya atas 

dasar sejumlah uang. 

1 = Ya  

(Meningkat) 

2 = Tidak 

(Tetap) 

Tabungan (X2) Tabungan adalah simpanan uang 

dari sebagian pendapatan yang 

tidak dibelanjakan guna berjaga-

jaga jika suatu saat dibutuhkan. 

1 = Ya  

(Meningkat) 

2 = Tidak 

(Tetap) 

Frekuensi Makan (X3) Frekuensi makan adalah berapa 

kali makan sehari-hari yang 

meliputi makan pagi, siang, malam 

maupun makan selingan. 

1 = Ya  

(Meningkat) 

2 = Tidak 

(Tetap) 

Kesejahteraan (X4) Kesejahteraan adalah terpenuhnya 

seluruh kebutuhan seseorang/ 

keluarga. 

1 = Ya  

(Meningkat) 

2 = Tidak 

(Tetap) 

Perubahan Taraf 

Ekonomi (Y) 

Perubahan Taraf Ekonomi adalah 

perubahan status suatu keluarga/ 

perorangan yang terjadi dalam 

kurun waktu tertentu. 

1 = Ya  

(Meningkat) 

2 = Tidak 

(Tetap) 
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3.2.4. Kuesioner 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan 

sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang 

didefinisikan dengan jelas. Kuesioner merupakan suatu mekanisme pengumpulan 

data yang efisien jika peneliti mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan 

bagaimana mengukur variabel penelitian (Sekaran, 2006: 82). Kuesioner ini 

nantinya terdapat rancangan pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan 

masalah penelitian dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang 

mempunyai makna dalam menguji hipotesis. 

3.3. Persiapan data 

Dalam persiapan data pada penelitian ini digunakan beberapa tahap, yang 

meliputi diskritisasi analisis korelasi dan tes multi kolinieritas. Nantinya hal 

tersebut digunakan sebagai bahan pendukung pada penelitian ini. 

3.3.1. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi atau korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui 

hubungan antar dua variabel dan jika adanya hubungan, maka bagaimana arah 

hubungan tersebut (Kumalasari dkk, 2014). Keeratan antar vaiabel biasa disebut 

dengan koefisien korelasi yang ditandai dengan “r”. Adapun rumus “r” sebagai 

berikut : 

𝑟 =
𝑁(Σ𝑥𝑦)−(Σ𝑥Σ𝑦)

{(𝑁Σ𝑥2−(Σ𝑥)2)(𝑁Σ𝑦2−(Σ𝑦)2)}1/2                (1) 

 Keterangan : 

 r : Nilai koefisien korelasi 

 x : Nilai variabel pertama 

 y  : Nilai variabel kedua 

 N : Jumlah data 
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3.3.2. Tes Multikolinieritas 

Pada tes multikolinieritas dilakukan untuk memastikan apakah di dalam 

sebuah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Untuk pengujian ini 

menggunakan pengolahan statistic dengan bantuan Microsoft Excel for Windows 

dan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows.  Sebagai 

contoh, lihat pada tabel dibawah: 

Tabel 3.2 Contoh hasil tes multikolinearitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) ,002 ,007  ,298 ,766   

Pendapatan -,015 ,014 -,023 -1,005 ,316 ,096 11,438 

F_Makan ,008 ,012 ,016 ,720 ,472 ,072 10,263 

Tabungan -,013 ,013 -,023 -1,047 ,296 ,764 1,309 

Kesejahteraan ,884 ,021 ,945 42,300 ,000 ,741 1,349 

a. Dependent Variable: PTE 

 

Pada Tabel 3.2 menunjukan hasil analisis korelasi antara variabel bebas yang 

ditandai dengan nilai Tolerance dan VIF. Pada variabel pendapatan dan f_makan 

memiliki nilai Tolerance kurang dari ,100 dan VIF dengan nilai lebih dari 10,00. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua variabel tersebut memiliki korelasi dengan 

variabel yang lain. 

3.4. Pembuatan Kausalitas 

Setelah dilakukan analisis korelasi dan tes multikolinieritas, maka dibuatlah 

diagram sebab-akibat yang nantinya digunakan pada pembuatan BBN. Pada 

pembuatan diagram sebab-akibat ini, setiap kriteria yang memiliki korelasi akan 

dihubungkan satu sama lain berdasarkan tes multikolinieritas. Pembuatan 

kausalitas atau diagram sebab-akibat digunakan untuk mengidentifikasi kriteria-

kriteria yang berpengaruh terhadap perubahan taraf ekonomi. Diagram ini 

digunakan untuk mengetahui akar penyebab dari suatu permasalahan. 
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Gambar 3.2 Diagram Sebab-akibat 

Pada Gambar 3.2 diagram sebab-akibat ditentukan berdasarkan hipotesis 

penulis yang didapat dari berbagai jurnal, observasi dilapangan serta indikator dari 

pemerintah yang digunakan untuk menentukan kemiskinan rumah tangga. Berikut 

merupakan penjelasan dari hubungan sebab-akibat, yaitu : 

 Pendapatan berpengaruh positif terhadap Frekuensi Makan. 

Pada variabel Pendapatan memiliki korelasi positif dengan variabel Frekuensi 

Makan, dimana perubahan variabel Pendapatan diikuti perubahan nilai 

variabel Frekuensi Makan. Jika nilai Pendapatan mengalami peningkatan, 

maka nilai Frekuensi Makan akan mengalami peningkatan. 

 Pendapatan berpengaruh positif terhadap Tabungan. 

Pada variabel Pendapatan memiliki korelasi positif dengan variabel 

Tabungan, dimana perubahan variabel Pendapatan diikuti perubahan nilai 

variabel Tabungan. Jika nilai Pendapatan mengalami peningkatan, maka nilai 

Tabungan akan mengalami peningkatan. 

 Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan. 

Pada variabel Pendapatan memiliki korelasi positif dengan Kesejahteraan, 

dimana perubahan variabel Pendapatan diikuti perubahan nilai variabel 

Kesejahteraan. Jika nilai Pendapatan mengalami peningkatan, maka nilai 

Kesejahteraan akan mengalami peningkatan. 

 Frekuensi Makan berpengaruh negatif terhadap Tabungan. 

Pada variabel Frekuensi Makan memiliki korelasi negatif dengan Tabungan, 

dimana perubahan variabel Frekuensi Makan diikuti perubahan nilai variabel 
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Tabungan. Jika nilai Frekuensi Makan mengalami peningkatan, maka nilai 

Tabungan akan mengalami penurunan. 

 Tabungan berpengaruh positif terhadap Perubahan Taraf Ekonomi 

Pada variabel Tabungan memiliki korelasi positif dengan Perubahan Taraf 

Ekonomi, dimana perubahan variabel Tabungan diikuti perubahan nilai 

variabel Perubahan Taraf Ekonomi. Jika nilai Tabungan mengalami 

peningkatan, maka nilai Perubahan Taraf Ekonomi akan mengalami 

peningkatan. 

 3.5. Pembuatan Bayesian Belief Network (BBN) 

Pembuatan BBN yang dimaksud pada tahapan ini adalah aplikasi yang 

bertugas untuk membuat model diagram sebab-akibat yang akan diuji. Aplikasi 

yang digunakan yaitu JavaBayes yang telah dimodifikasi oleh peneliti adalah 

aplikasi yang berfungsi untuk membuat model sebab-akibat serta melihat seberapa 

besar nilai probability dari model sebab-akibat yang telah dibuat. Adapun aplikasi 

lain yang dapat di gunakan yaitu GeNIe, UnBBayes, dll. Pada pembuatan BBN ini 

terdapat dua bagian yang menjadi representasi dari metode BBN, yaitu : 

 Directed Acyclic Graph (DAG)  : Dibuatlah model representasi dari hubungan 

sebab-akibat yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan hasil analisis korelasi 

dan tes multikolinieritas. Mulai dari pembuatan node dan garis untuk 

menghubungkan atar node yang memiliki hubungan yang cukup erat. 

 Conditional Probability Tabel (CPT) : pada bagian ini, merupakan tabel yang 

berisi distribusi probabilitas kondisional untuk setiap varabel dalam suatu 

model BBN. Nilai probabilitas kondisional didapat dari hasil kuisioner yang 

telah disebarkan sebelumnya serta data dari Desa. 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

𝑃(𝐵)
 

𝑃(𝐵) =  ∑ 𝑃(𝐵|𝐴𝑖
𝑖

)𝑃(𝐴𝑖) 

 

 


