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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Banyuwangi. 

 
B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, menurut 

Sugiyono (2003:14), yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk 

angka atau data kualitatif yang diangkakan. 

 
C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Pengangguran merupakan pengangguran terbuka yaitu jumlah penduduk 

yang termasuk angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan di 

Kabupaten Banyuwangiyang diukur dengan tingkat pengangguran terbuka 

(dalam persen).  

2. Kemiskinan merupakan jumlah masyarakat yang belum memiliki 

kemampuan secara ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya yang 

diukur dengan persentase penduduk miskin (dalam persen). 

 
D. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Sugiono (2008 : 402). Data sekunder merupakan data yang sifatnya 

mendukung keperluan data primeryang diperoleh dari data yang diperoleh dari 
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instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini, 

misalnya data sekunder ini diperoleh dari BPSserta pihak-pihak lain yang 

terkait dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu 

mengenai  tingkat pengangguran terbuka (dalam persen) dan persentse 

penduduk miskin (dalam persen). 

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan yaitu 

dengan dokumentasi, menurut Arikunto (2006:158) “Dokumentasi adalah 

mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya.” 

 
F. Analisis Data dan Uji Hipotesis 

1. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif maupun 

kualitatif. Penggunaan pendekatan secara kuantitatif dilakukan dengan 

tujuan untuk melengkapi analisa terhadap obyek penelitian. Karena untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, 

maka digunakan model regresi sederhana yaitu : 

Y =  o + .X + e 

Kemiskinan =  o + .pengangguran + e 

Dimana :  

Y = Variabel dependen, yakni kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi 

(Persentase Penduduk Miskin) 
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X = Pengangguran di Kabupaten Banyuwangi (Tingkat Pengangguran 

Terbuka) 

e = Faktor pengganggu 

Adapun untuk mengetahui sejauh mana hubungan pengangguran 

terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi maka digunakan 

rumus sebagai berikut: 

r = 
2222 Y)( - Y .n  . X)( -  X .n 

Y)( . X)( - XY .n 


  

Dimana: 

r = Korelasi 

n = Tahun pengamatan 

X = Pengangguran 

Y = Kemiskinan 

Interpretasi hasil analisis korelasi dengan kriteria: 

Nilai r Kriteria Hubungan 
0 Tidak  

0,01-0,l9 Korelasi Tidak Berarti 
0,20-0,39 Korelasi Rendah 
0,40-0,59 Korelasi Sedang 
0,60-0,79 Korelasi Agak Tinggi 
0,80-1,00 Korelasi Tinggi 

 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis menggunakan uji F, yaitu analisis bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara variabel 

independent dalam hal ini yaitu pengangguran terhadap variabel dependent 

yaitu tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. 
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Dengan rumus: 

Fhitung = 
k)-(n / )R - (1

1)-(k/ R
2

 2

 

Di mana: 

R2 = koefisien determinasi 

k = jumlah variabel bebas 

n = banyaknya sampel 

Penolakannya hipotesa atas dasar signifikasi pada taraf nyata 5% 

(taraf kepercayaan 95%) dengan kriteria: 

a. Jika Fhitung > Ftabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan secara 

simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

b. Jika Fhitung  Ftabel, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara 

simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

 


