
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan 

kuantitatif. Dengan metode yang digunakan yaitu mengumpulkan 

data-data berupa angka selanjutnya diolah sedemikian rupa menjadi 

informasi dan menjadi acuan untuk mengambil keputusan.  

Metode penelitian kuantitatif merupakan metode tradisional, 

sebab sudah lama digunakan sehingga mentradisi dalam sebuah 

penelitian, metode ini dikenal dengan metode positivisme dikarenakan 

berdasarkan pada filsavat positivisme.1 

Penelitian kuantitatif lebih memakai pendekatan etik, yang mana 

artinya bahwa seorang peneliti harus mengumpulkan data-data dengan 

menentukan variabel-variabel, berdasarkan indikator dari masing- 

masing variabel dirancang sebuah instrumen. Secara sederhana 

penelitian ini  bermula dari konsep, teori, ataupun menguji kembali 

sebuah teori.2 

 

 

 
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 

2018), hlm. 7 
2 Lijan Poltak Sinambela, Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bidang Ilmu Administrasi, 

Kebijakan Publik, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi, dan Ilmu Sosial Lainnya, (Yogyakarta : 
Graha Ilmu, 2014), hlm. 15 



2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis asosiatif hubungan klausal 

yang mana dalam rumusan masalah menanyakan hubungan dari 

variabel satu ke variabel lain. Dalam penelitian ini variabel 

independen (variabel bebas) mempengaruhi variabel dependen 

(variabel terikat).  

Berdasarkan rumusan masalah variabel independen adalah 

persepsi, sikap masyarakat dan peran pendamping. Sedangkan 

variabel terikatnya yakni efektivitas program Jalin Matra 

Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) 

 

B. Populasi,  Teknik Sampling dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi terdiri dari obyek 

atau subyek dimana mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya ditarik menjadi 

sebuah kesimpulan.3 

Penulis mengambil populasi masyarakat Desa Gambiran 

Kecamatan Pagerwojo yang menerima Bantuan Program Jalin Matra 

Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) sebanyak 24 orang atau 

Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP). 

 

 
3 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 

2018), hlm. 80 



2. Teknik Sampling 

Teknik Sampling merupakan cara atau prosedur untuk memilih 

sampel dari sebagian unit yang ada di populasi. Macam-macam teknik 

sampling yaitu: 

a. Probability Sampling 

Merupakan teknik pengambilan sampel dimana dengan 

memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi  untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Teknik probability sampling meliputi 

simple random sampling, proportionate stratified random sampling, 

disproportionate stratified random, sampling area (cluster) sampling 

(sampling menurut daerah). 

b. Nonprobability Sampling 

Nonprobability sampling adalah suatu teknik pengambilan 

sampel dimana tidak memberikan sebuah peluang atau kesempatan 

sama bagi setiap unsur / anggota dari populasi untuk dipilih menjadi 

sebuah sampel. Teknik sampel nonprobability sampling meliputi 

sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, sampling 

purposive, sampling jenuh, dan snowball sampling. 

    

Dalam teknik pengambilan sampling penulis menggunakan 

Nonprobability sampling (Sampling Jenuh). Sampling Jenuh merupakan 

teknik dengan penentuan sampel apabila semua anggota populasi 

dijadikan sebagai sampel, hal seperti ini sering dilakukan apabila jumlah 



populasi kurang dari 30 orang, yakni dengan mengambil responden dari 

semua warga yang telah mendapatkan bantuan Jalin Matra PFK.  

 

3. Sampel Penelitian 

Sampel yaitu bagian populasi dengan memiliki beberapa ciri atau 

keadaan yang akan dijadikan bahan penelitian. Prosedur penarikan 

sampel menggunakan metode sensus. Sampel dalam penelitian ini 

adalah  penduduk Desa Gambiran Kecamatan Pagerwojo Kabupaten 

Tulungagung menerima bantuan Program PFK dari pemerintah Provinsi 

Jawa Timur sebanyak 24 KRTP. 

 

C. Sumber Data, Variabel, dan Skala Pengukuran 

1. Sumber Data 

a. Data Primer merupakan data yang telah dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti secara langsung dari tempat objek penelitian. Penulis 

mendapatkan data primer dari warga Desa Gambiran Kecamatan 

Pagerwojo penerima Program Jalin Matra Penanggulangan 

Feminisasi Kemiskinan (PFK). 

b. Data Sekunder merupakan data-data yang diterbitkan atau 

digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya atau dinas-

dinas yang terkait. Penulis memperoleh data sekunder dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung 



sebagai lembaga yang menaungi atau menghandle Bantuan 

Program Jalin Matra PFK dari Provinsi Jawa Timur. 

 

2. Variabel 

Berdasarkan hubungan antara variabel satu dan lainnya maka macam-

macam variabel dapat dibedakan menjadi: 

a. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab dari suatu perubahan atau timbulnya variabel terikat 

(dependen). Berdasarkan rumusan masalah diatas, variabel bebas 

yang akan diteliti sebagai berikut: 

𝑋1 = Persepsi, 

𝑋2 = Sikap Masyarakat 

𝑋3 =Peran Pendamping 

b. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat biasanya disebut variabel output. Variabel ini 

merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas dan yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sehingga penulis 

menentukan variabel terikat yaitu: (Y = Efektivitas Program Jalin 

Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan). 

 

 

 



3. Skala Pengukuran  

Skala pengukuran yaitu penggunaan kesepakatan sebagai bahan 

acuan dalam menentukan panjang / pendeknya interval yang terdapat 

dalam alat ukur, sehingga alat ukur yang dimaksud apabila digunakan 

dalam pengukuran akan menghasilkan suatu data kuantitatif. 

Skala Pengukuran penulis menggunakan skala likert. Dengan 

skala likert ini, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Selanjutnya indikator-indikator tersebut digunakan 

sebagai titik tolak dalam menyusun item –item dari instrumen yang 

berupa pernyataan atau pertanyaan. Untuk menganalisisnya maka dari 

jawaban responden dikelompokkan dan diberi skor 1-2-3-4-5 

menggunakan skala likert : 

1 : Sangat Tidak Setuju 

2 : Tidak Setuju 

3 : Netral 

4 : Setuju 

5 : Sangat Setuju  

 

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Rokmat Subagiyo dalam bukunya yang berjudul Metode 

Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan menjelaskan 

definisi dari teknik pengumpulan data yakni suatu langkah paling 



utama dalam suatu penelitian, dengan tujuan memperoleh data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka seorang peneliti tidak 

mungkin akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.4  

Terdapat beberapa cara dalam pengumpulan data yaitu dengan 

Observasi, Kuisioner (Angket) dan Wawancara. 

a. Observasi 

Observasi dalam hal ini terdiri dari tiga tahapan: 

1. Deskriptif : Observasi yang dilakukan pada saat peneliti 

memasuki situasi sosial tertentu sebagai obyek penelitian. 

Disini peneliti hanya meneliti secara umum tentang lokasi desa 

penerima bantuan Jalin Matra PFK. 

2. Terfokus : Yakni observasi yang telah dipersempit untuk 

difokuskan pada aspek tertentu. Peneliti sudah mulai menarik 

pengamatan yang umum menjadi lebih sempit, yakni 

masyarakat penerima program Jalin Matra PFK .  

3. Terseleksi : Ialah observasi dimana peneliti telah menguraikan 

fokus yang ditemukan sehingga datanya akan menjadi lebih 

rinci. Dalam hal ini peneliti sudah benar-benar memfokuskan 

pada mencari data-data warga yang menerima Program Jalin 

Matra PFK.  

 

 
4 Rokmat Subagiyo,Metode Penelitian Ekonomi Islam:Konsep dan 

Penerapan.(Jakarta:Alim’s Publishing,2017),hlm.159.   



b. Kuisioner (Angket) 

Kuisioner adalah teknik pengumpulan data dimana 

dilakukan dengan langkah memberikan selembaran kertas yang 

berisikan pertanyaan ataupun pernyataan kepada para responden. 

Apabila penelitian dilakukan dengan lingkup tidak luas maka 

kuisioner dapat diantarkan ke rumah-rumah responden. 

Adapun beberapa prinsip dalam penulisan kuisioner 

menurut Uma Sekaran (1192) yakni: 

1. Isi dan Tujuan Pertanyaan 

Isi pertanyaan berupa bentuk pengukuran atau tidak, jika 

berbentuk pengukuran maka dalam membuat pertanyaan harus 

teliti, setiap pertanyaan harus terdapat skala pengukuran serta 

dengan jumlah mencukupi guna mengukur variabel yang 

diteliti penulis. 

2. Bahasa  

Bahasa yang digunakan dalam penulisan angket harus 

disesuaikan dengan kemampuan responden. Maka bahasa yang 

digunakan harus memperhatikan jenang pendidikan responden, 

dan kondisi sosial budaya. 

3. Tipe dan Bentuk Pertanyaan 

Tipe pertanyaan ada dua jenis yaitu terbuka dan tertutup.  

Pertanyaan terbuka merupakan pertanyaan yang mana 

mengharap responden menuliskan jawaban dengan bentuk 

uraian tentang sesuatu. Pertanyaan tertutup membantu 



responden untuk menjawabnya dengan cepat, serta 

memudahkan peneliti dalam menganalisis data terhadap angket 

yang sudah terkumpul. 

4. Pertanyaan tidak mendua 

Pertanyaan mendua atau double akan mempersulit 

responden dalam menjawabnya. 

5. Tidak menanyakan yang sudah lupa 

Sebaiknya tidak menanyakan hal yang sekiranya 

responden  harus mengingat-ingat dan tidak reponden tidak 

perlu berfikir berat. 

6. Pertanyaan tidak menggiring 

Pertanyaan sebaiknya tidak menggiring ke jawaban-

jawaban yang baik saja ataupun sebaliknya. 

7. Panjang pertanyaan 

Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak panjang karena 

hal tersebut akan membuat responden jenuh dalam memberikan 

jawaban atau mengisi kuisioner tersebut. Jumlah pertanyaan 

yang memadai sebanyak 20 sampai 30 pertanyaan. 

8. Urutan pertanyaan 

Urutan dimulai dari pertanyaan secara umum kemudian 

menuju ke pertanyaan yang secara spesifik. 

9. Prinsip pengukuran 



Kuisioner yang diberikan ke responden digunakan sebagai 

pengukur variabel yang diteliti, sebelum instrumen angket 

tersebut diberikan kepada responden maka perlu diuji validitas 

dan reliabilitas. Instrumen yang tidak valid dan reliabel akan 

menghasilkan data yang tidak valid dan tidak reliabel. 

10. Penampilan fisik 

Untuk mempengaruhi minat responden dalam mengisi 

kuisioner maka diajurkan tidak dicetak dikertas buram 

melainkan dicetak dikertas yang bagus. 

c. Wawancara 

Moeleong dalam bukunya berjudul Metode Penelitian 

Kualitatif menjelaskan bahwa wawancara adalah suatu proses 

menggali informasi secara mendalam, terbuka, bebas dan fokus 

pada penelitian serta diarahkan kepada pusat penelitian dilakukan 

secara bertatap muka guna menggali data dari informan yang 

bersangkutan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara, 

bertujuan untuk menemukan permasalahan yang lebih mendalam 

dengan pertanyaan sesuai dengan Program Jalin Matra PFK. 

Wawancara akan dilakukan dengan beberapa narasumber yakni :  

1. Kepala Bidang PUED DMPD Kabupaten Tulungagung yang 

menangani program Jalin Matra .  

2. Perangkat Desa di Desa Gambiran Kecamatan Pagerwojo 

Kabupaten Tulungagung. 



3. Serta masyarakat Desa Gambiran yang menerima bantuan 

program Jalin Matra PFK. 

 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur variabel – 

variabel apakah sudah teruji validitas dan reliabilitasnya atau belum. 

Jumlah instrumen mengikuti banyaknya variabel penelitian yang telah 

ditetapkan oleh peneliti.  

a. Uji Validitas 

Validitas instrumen harus memperlihatkan seberapa jauh  

suatu alat ukur mampu mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. 

Tinggi dan rendahnya validitas memberikan petunjuk bahwa 

sejauh mana data yang terkumpul tersebut tidak menyimpang 

dengan variabel yang ada.5 

Validitas dari data diukur  dengan cara membandingkan 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan nilainya positif 

maka pertanyaan atau pernyataan tersebut valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen merupakan sebagai alat pengukur 

seberapa jauh instrumen tersebut memberikan hasil pengukuran 

 
5 Suharsono Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi  V, 

(Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 144 



secara konsisten apabila digunakan berulang – ulang.6 Untuk 

melakukan uji reliabilitas dapat menggunakan metode Alpha 

Crobach’s  dengan skala 0 – 1, dan skala tersebut dikelompokkan 

menjadi 5 kelas antara lain:7 

1. 0,00 sampai dengan 0,20 berarti nilai Alpha Cronbach dikatakan 

kurang reliabel. 

2. 0,21 sampai dengan 0,40 berarti nilai Alpha Cronbach dikatakan 

agak reliabel. 

3. 0,41 sampai dengan 0,60 berarti nilai Alpha Cronbach dikatakan 

cukup reliabel. 

4. 0,61 sampai dengan 0,80 berarti nilai Alpha Cronbach dikatakan 

reliabel. 

5. 0,81 sampai dengan 1,00 berarti nilai Alpha Cronbach dikatakan 

sangat reliabel. 

 

  

 
6 Lijan Poltak Sinambela, Metodologi Penelitian Kuantitatif : Untuk Bidang Ilmu 

Administrasi, Kebijakan Publik, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi, dan Ilmu Sosial Lainnya, 
(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hlm. 152 

7 Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistik, (Jakarta : Prestasi Pusaka, 2009), hlm. 197 



Berikut ini adalah kisi-kisi instrumen penelitian penulis sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Kisi - Kisi Instrumen Penelitian 

Variabel 

 Penelitian 

Definisi Indikator Skala Pengukur No item 

Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Persepsi (𝑿𝟏) Suatu makna yang 

kita pertalikan 

berdasarkan  dari 

pengalaman masa 

lalu, rangsangan – 

rangsangan (stimuli) 

yang diterima 

melalui lima indera. 

a. Kognitif 

b. Afektif 

c. Konatif 

 

1. Tahu adanya 

program bantuan 

Jalin Matra 

2. Untuk 

mengetahui 

tujuan  bantuan 

produktif 

pemerintah. 

3. Penerima 

bantuan Jalin 

matra ialah 

kepala Rumah 

Tangga 

Perempuan. 

  

Pengukuran melalui 

kuisioner dengan 

menggunakan skala 

likert 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Sikap 

Masyarakat 

(𝑿𝟐) 

Kesiapan seseorang 

dalam bertindak 

secara tertentu 

terhadap hal tertentu 

a. Kognitif 

b. Afektif 

c. Kecenderungan 

Perilaku 

1. Kepercayaan 

informasi benar 

2. Jujur 

3. Sikap menerima 

4. Sikap curiga 

5. Ragu-ragu 

6. Menolak 

7. Pura -pura 

8. Sikap tidak 

menentukan 

Menyenangi Program 

tersebut 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 



Peran 

Pendamping 

(𝑿𝟑) 

Peran pendamping 

merupakan bentuk 

dari keterlibatan 

seseorang pada saat 

diberikan 

tanggungjawab 

dalam mengatur 

perubahan baik 

dalam sistem sosial 

masyarakat maupun 

luar sistem sosial 

yang ada. 

 

Optimalisasi a. Fasilitator 

b. Pembimbing 

c. Penggerak 

d. Pemotivasi 

e. Mediator 

f. Evaluator 

 

15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 

27, 28 

Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Efektivitas 

Program Jalin 

Matra PFK 

(Y) 

Suatu program 

yang dicetuskan 

oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa 

Timur sejak tahun 

2014 digunakan 

untuk membantu 

menanggulangi 

kemiskinan dengan 

mengoptimalkan 

ekonomi Kepala 

Rumah Tangga 

Perempuan. 

Sasaran PFK yaitu 

Kepala Rumah 

Efektif 1. Input: 

a. Tepat Sasaran 

b. Tepat Jumlah 

c. Tepat 

Pemanfaatan  

d. Tepat 

Administrasi 

2. Process 

Pemantauan, 

Evaluasi dan 

Monitoring 

3. Output 

kesempatan kerja 

dan Pendapatan 

29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35 



Tangga Perempuan 

(KRTP) dan 

pelaksanaan 

program dapat 

berdampak 

langsung ke 

penerima bantuan 

secara efektif. 

 

 

E. Analisis Data 

1. Menggunakan Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data 

berdistribusi secara normal atau tidak maka untuk mengetahui hal 

tersebut peneliti melakukan Uji Normalitas. 

Dimana Uji Normalitas yang digunakan yaitu Kolmogrov 

Smirvov. Data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai dari 

signifikansi (Asymp Sig) > nilai alpha yang digunakan sebesar 5%. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolineritas digunakan guna membuktikan dan 

menguji bahwa model regresi ditemukan adanya korelasi 

(hubungan) atau tidaknya antara variabel bebas dengan 

indenpenden). 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas tujuannya yaitu untuk menguji apakah 

ada ketidasamaan variance dan residual dari pengamatan satu ke 



pengamatan lainnya. Apabila variance tetap disebut 

homokedastisitas, sebaliknya jika variance dari residual satu 

pengamatan ke lainnya berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. 

 

2. Uji Linearitas 

a. Analisis Regresi Linear Berganda 

Digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas 

terhadap variabel terikat dalam suatu data penelitian. Persamaannya 

sebagai berikut ini: 

 

 

Keterangan: 

Y = Pengambilan Keputusan 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien Regresi 

𝑋1 = Persepsi 

𝑋2 = Sikap Masyarakat 

𝑋3 = Peran Pendamping 

𝑒   = Standar Eror 

 

3. Uji Hipotesis  

a. Uji Secara Parsial (Uji t) 

Bertujuan guna mengetahui besarnya pengaruh variabel 

indenpenden secara individual terhadap variabel dependen, dimana 

Y = a + 𝒃𝟏𝑿𝟏+ 𝒃𝟐𝑿𝟐 + 𝒃𝟑𝑿𝟑 

+ e 



hasil outputnya dapat diketahui melalui tabel coefficient. Adapun 

beberapa syarat dari Uji Parsial antara lain: 

1. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho diterima yakni variabel independen 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho ditolak artinya variabel independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Jika nilai Sig. > 0,05 maka Ho diterima, dan H1 di tolak, 

selanjutnya jika nilai Sig. < 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

 

b. Uji Secara Bersama-sama (Uji f) 

Bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel indenpenden 

terhadap variabel dependen secara bersamaan. Hasil dari uji F-Test 

dapat diketahui melalui tabel Anova. Adapun syarat dari uji f ini 

yakni:  

1. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho diterima dimana berarti variabel-

variabel indenpenden secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel dependen (variabel terikat). 

2. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho ditolak, berarti variabel-variabel 

indenpenden secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen (variabel terikat). 

Jika nilai Sig. < 0,05 maka hipotesis diterima berarti variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen, dan Jika nilai Sig > 0,05 maka hipotesis ditolak berarti 



variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

 

4. Uji Koefisien Determinasi 

Biasanya dikenal dengan R Square tujuannya guna mengetahui 

nilai seberapa besar kemampuan variabel dependen dijelaskan oleh 

variabel indenpenden.  Apabila nilai R Square  kecil maka kemampuan 

variabel indenpenden dalam menjelaskan sangat terbatas. Koefisien 

Determinasi guna untuk mengetahui besarnya varians Efektifitas 

Program Jalin Matra PFK (Y). 

 


