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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. JenisPenelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif 

yang meliputi dengan pengumpulan data, yang bertujuan untuk mempelajari 

masalah dalam masyarakat serta tata cara berlaku masyarakat, termasuk tentang 

kegiatan, pandangan dari suatu kegiatan masyarakat yang di lakukan. 

B. LokasiPenelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jl. Kedawung No. 17.Kec Lowokwaru. Kota 

Malang.Pemilihan pada instansi Klinik Asuransi Sampah penelitian ditetapkan 

dengan sengaja, atas dasar pertimbangan  bahwa Klinik Asuransi Sampah menjadi 

instansi yang sangat asing bagi masyarakat Kota Malang.Klinik Asuransi Sampah 

ini sangat terkenal dikalangan masyarakat kebawah. Penelitian ini mengamati  

manfaat asuransi sampah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Menghindari terjadinya salah pengertian dalam penulisan ini serta mencegah 

meluasnya permasalahan. Maka peneliti ini diberi batasan sebagai berikut :  

Tingkat biaya kesehatan masyarakat sesudah dan sebelum adanya Asuransi 

Sampah. Tingkat biaya kesehatan masyarakat merupakan biaya yang dihitung 

dalam satuan rupiah (Rp). 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data 

yang berisikan fakta-fakta atau keterangan yang secara langsung diperoleh atau 

dikumpulkan oleh orang-orang yang sedang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan memerlukannya melalui penelitian lapangan dari obyek yang 

diteliti.Data ini diperoleh melalui penelitian kuisioner maupun wawancara kepada 

anggota Asuransi Sampah yang sudah menjadi anggota di Klinik Asuransi 

Sampah. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ada 4 (empat), 

sebagai berikut : 

1. Observasi 

Dengan pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan lapangan 

adalah cara pengambilan data dengan menggunkan mata tanpa ada pertolongan 

alat standart lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan data secara langsung 

dilaksanakan terhadap subjek sebagaimana adanya di lapangan atau dalam suatu 

percobaan baik di lapangan atau didalam laboratorium.Cara pengamatan langsung 

dapat digunakan pada penelitian eksploratori. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses keterangan untuk bertujuan penelitian dengan 

cara Tanya jawab sambil bertatap muka anatar pewawancara dengan penjawab 

(responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide. 

Wawanacara merupakan suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. 
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3. Kuisioner 

Kuisioner adalah alat untuk mengumpulkan data dengan mudah yang berupa 

daftar pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner tersebut 

cukup terperinci dan lengkap. Ini membedakan daftar pertanyaan dengan 

interview guide. Isi dari kuisioner adalah pertanyaan tentang fakta-fakta yang 

dianggap dikuasai oleh responden. Fakta-fakta tersebut bisa saja berhubungan 

dengan responden, dengan suatu keadaan ataupun dengan orang-orang yang 

dikenal oleh responden sendiri. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa cacatan 

buku, transkip, dan lain sebagainya. 

F. Populasi & Sampel 

1. Populasi 

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, 2011 : 80). 

Populasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah anggota 

asuransi sampah yang berjumlah 330 orang (sumber :Klinik Indonesia Medika). 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut, sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga 
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untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh 

pertimbangan-pertimbangan yang ada (Sugiyono, 2011 : 84). 

Sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebesar 10% 

sebanyak 33 orang. Yang terdiri dari anggota Asuransi Sampah sebanyak 330 

orang (Sumber: Klinik Indonesia Medika). Dengan cara purposive sampling, yaitu 

pengambilan sampel dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar 

data diperoleh nantinya bisa lebih representative (Sugiyomo,2010). 

Dengan kriteria yang digunakan sudah pernah memanfaatkan pengobatan 

gratis, dan berapa tahun mengikuti menjadi anggota asuransi sampah. 

G. Teknik Analisa Data 

Alat analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah uji beda (t- 

test) dengan menggunakan aplikasi SPSS. Uji t digunakan untuk membedakan 

rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan 

sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua 

perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sesudah dan sebelum 

dilakukan sebuah perlakuan. Adapun rumus uji t adalah sebagai berikut : 

 
      

∑ 

√
  ∑    ∑     

   

 

Dimana : 

D : selisih nilai kelompok 1 dan kelompok 2  

n : Ukuran sampel 

dengan hipotesis: 
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H0 : μ = Tidak ada perubahan tingkat biaya kesehatan masyarakat sebelum dan 

sesudah adanya Asuransi Sampah 

H1 : μ ≠ Adanya perubahan tingkat biaya kesehatan masyarakat sebelum dan 

sesudah adanya Asuransi Sampah 

Dengan menggunakan uji beda dua arah. Di terima apabila t hitung berada 

di dalam daerah penerimaan, atau daerah penolakan. Sedangkan di tolak apabila t 

hitung berada di luar daerah penerimaan atau daerah penerimaan. 


