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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Observasi ini dilaksanakan di Desa Telempong, Kecamatan Banyuglugur, 

Kabupaten Situbondo dengan alasan estimsi:  

1. Peneliti mengetahui lokasi penelitian. 

2. Peneliti mengetahui kondisi di lapangan bahwa memang benar terdapat suatu  

permasalahan yaitu banyak masyarakat misikin. 

B. Jenis Penelitian 

Pada observasi ini memakai desain analitik observasional dengan pendekatan 

cross sectional artinya setiap subjek observasi hanya diobservasi 1 kali dan diamati 

pada waktu yang sama saat pengamatan analisis pendapatan, jumlah tanggungan 

keluarga, dan pendidikan dalam memengaruhi konsumsi rumah tangga miskin. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi pada observasi ini segenap rumah tangga miskin yang berada di 

Desa Telempong, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo yaitu sebanyak 

67 KK dari 329 total KK.
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2. Sampel 

“Sampel adalah bagian dari populasi yang hendak diteliti dan dianggap dapat 

mewakili keseluruhan populasi” (Djarwanto & Subagyo, 1996). 

Pada observasi ini sampel diperoleh dengan teknik purposive sampling. Yang 

mana pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan peneliti yaitu pendapatan 

kepala keluarga miskin yang mempunyai pendapatan rata-rata dibawah Rp294.209 

maupun berdasarkan kondisi yang lainnya seperti tidak memiliki lahan pertanian, 

rumah tidak layak huni, pekerja kasar dan tidak memiliki kendaraan. 

Sampel di penelitian ini sejumlah 27 responden dari 67 populasi atau sekitar 

40 persen dari keseluruhan populasi, penentuan sampel tersebut merujuk pada 

penelitiannya (Sulistiyono, 2013). 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Pendapatan (INCi) 

Besaran pendapatan rumah tangga dalam setiap harinya.  

2. Jumlah tanggungan keluarga (FAMi) 

Seberapa besar jumlah tanggungan yang jadi beban kepala keluarga (satuan 

jiwa). 

3. Tingkat pendidikan (EDUi) 

Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh kepala keluarga (formal). 
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4. Konsumsi rumah tangga miskin (CONSi) 

Ukuran seberapa besar pengeluaran oleh rumah tangga dengan maksud 

memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan yang ditunjukkan dalam nilai 

rupiah per hari. 

5. Rumah tangga miskin 

Yaitu kondisi sebuah rumah tangga yang mempunyai pendapatan rata-rata 

dibawah Rp294.209 maupun berdasarkan kondisi yang lainnya seperti tidak 

memiliki lahan pertanian, rumah tidak layak huni, pekerja kasar dan tidak 

memiliki kendaraan. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data yang dipergunakan pada observasi ini ialah data primer, didapat dari 

narasumber atau responden secara langsung menggunakan kuesioner dan 

wawancara dengan kepala keluarga atau anggota rumah tangga miskin. Data ini 

meliputi data diri responden, jumlah pendapatan per hari, jumlah tanggungan 

keluarga, pendidikan terakhir kepala keluarga dan pengeluaran per hari. 

2. Data Sekunder 

Selain data primer, observasi ini mengguankan data dari sebuah website 

mengenai jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa 

Timur. Instansi yang terkait yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo dan 

Provinsi Jawa Timur. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dimana peneliti memperoleh 

informasi secara lisan dari responden (Notoadmodjo, 2015). Metode ini juga dapat 

dipakai dengan responden yang melek huruf. 

2. Kuesioner 

Kuesioner adalah salah satu instrumen penelitian berupa sekumpulan 

pertanyaan/pernyataan tertulis untuk responden jawab. 

G. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian teknik analisa menggunakan analisis model Regresi Berganda 

(Multiple Regression) yang mengaitkan dua/lebih variabel dalam penjabaran 

dengan tujuan menghitung parameter-parameter perkiraan. Tujuan selanjutnya 

mninjau pengaruh dan kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat. 

Variabel terikat adalah variabel yang diperkiran dan variabel bebas adalah variabel 

yang memengaruhi. 

Persamaan regresi berganda menunjukkan hubungan variabel bebas dengan 

variabel terikat dan berguna melihat impak pendapatan, jumlah tanggungan 

keluarga dan pendidikan pada konsumsi tangga miskin di Desa Telempong. 

Variabel bebas dan terikat diidentifikasi dengan model penjabaran inferensial, yaitu 

penjabaran regresi berganda yang dinyatakan dalam bentuk fungsi yaitu: 

𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖 = 𝑓(𝐼𝑁𝐶𝑖, 𝐹𝐴𝑀𝑖, 𝐸𝐷𝑈𝑖) ................................................... (3.1) 
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atau secara tersirat dinyatakan dalam fungsi Cobb-Douglas dibawah ini: 

 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖 = 𝛽0 +  𝛽1𝐼𝑁𝐶𝑖 + 𝛽2𝐹𝐴𝑀𝑖 + 𝛽3𝐸𝐷𝑈𝑖 + 𝜇𝑖 ................ (3.2) 

Keterangan: 

CONSi  = Konsumsi rumah tangga miskin 

INCi  = Pendapatan (kepala keluarga) 

FAMi  = Jumlah tanggungan keluarga 

EDUi  = Pendidikan (lama menempuh sekolah) 

β0   = Konstanta 

β1, β2, β3,... = Parameter yang akan diestimasi 

μi  = Kesalahan 


