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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Obyek / Subyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah Kabupaten Bantul, sementara subyeknya 

adalah warga Perumnas Bumi Guwosari yang telah menerima Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi dengan bantuan Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Bank BTN, BRI Syariah, BNI 

Syariah dan Mandiri tahun 2013 yaitu masyarakat yang tinggal di blok III A, 

III B, III C dan VI B. 

B. Jenis Dan Sumber Data 

1. Data Primer. 

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara dari obyek yang 

akan diteliti, baik dengan cara mendatangi obyek maupun melalui 

angket/kuesioner (Algifari, 2013). Dalam penelitian ini, data diperoleh 

secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara dan penyebaran 

angket untuk  memperoleh hasil pengumpulan data yang komprehensif 

mengenai aspek-aspek yang akan dianalisis dalam penelitian. 

2. Data Sekunder. 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari terbitan atau 

laporan suatu lembaga (Algifari, 2013). Dalam penelitian ini, data 

diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari literatur berupa 
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kebijakan dan peraturan perundangan, laporan studi, data statistik daerah, 

jurnal, makalah dan artikel serta bahan-bahan pendukung lain yang 

berkaitan dengan kegiatan, antara lain bersumber dari Direktorat Jenderal 

Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, 

Perumnas, DPU, BPS, Bank Indonesia, instansi teknis lain yang terkait, 

internet, media massa dan sumber-sumber lain yang dinilai relevan. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Perumnas Bumi Guwosari blok III A, III B, III C dan VI B  merupakan 

perumahan yang telah menerima program KPR Subsidi dengan bantuan FLPP 

tahun 2013 yang berjumlah sebanyak 259 unit rumah, namun yang tidak 

dihuni sebesar 106 unit rumah dan yang dihuni sebanyak 153 unit rumah yang 

terdiri dari: 

TABEL 3.1. 

Jumlah Rumah Dihuni Berdasarkan Status Kepemilikan Rumah di Perumnas 

Bumi Guwosari (Unit) 

Blok 

Dihuni 

Total 

Dihuni 

Total Tidak 

Dihuni KPR 

Subsidi 
Cash 

Melalui 

Tangan 

Kedua 

Dikontrakkan 

III A 7 - 2 19 28 9 

III B 20 - - 12 32 28 

III C 25 6 - 12 43 28 

VI B 38 5 - 7 50 41 

Total 90 11 2 50 153 106 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Dari 153 unit yang dihuni, 90 unit merupakan rumah yang dihuni oleh 

pemilik KPR Subsidi dengan pembiayaan perumahan FLPP, 11 unit rumah 
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dihuni oleh pembeli dengan cara cash, untuk 2 unit dihuni oleh pemilik 

melalui tangan kedua dan 50 unit dihuni oleh pengontrak. Dalam Sugiyono 

(2013), sampel merupakan bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki 

oleh populasi. Sampel dapat digunakan jika populasi terlalu besar dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari populasi yang ada.  

Karena populasi dalam penelitian ini adalah warga Perumnas Bumi 

Guwosari blok III A, III B, III C dan VI B yang telah menerima program KPR 

Subsidi tahun dengan pembiayaan perumahan FLPP tahun 2013 dengan status 

rumah dihuni oleh pemilik KPR FLPP, maka populasi dalam penelitian ini 

sebesar 90 unit. Oleh karena itu penulis tidak menggunakan teknik 

pengambilan sampel. Namun dari 90 populasi yang diperoleh hanya 82 unit 

saja karena 8 orang dari pemilik rumah sedang melakukan dinas keluar kota. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang akan dilakukan menggunakan beberapa 

teknik, yaitu: 

1. Wawancara. 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya-jawab 

antara peneliti dengan yang diteliti (Ismail, 2015). Dalam penelitian ini, 

penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak terkait 

yaitu warga perumnas, Ketua Blok/Ketua RT, Perumnas dan Bank 

Pelaksana. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tidak 

terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara bebas 
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dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah 

disusun seacara sistematis dan lengkap dengan pengumpulan data 

(Sugiyono, 2013). 

2. Observasi. 

Menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2013) Observasi 

adalah suatu proses yang komplek dan tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikhologis. Hal yang penting adalah proses pengamatan dan 

ingatan. Dalam penelitian ini observasi dilakukan adalah observasi terus 

terang atau tersamar. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa peneliti 

melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber 

data, tetapi suatu saat peneliti juga tersamar dalam observasi, hal tersebut 

untuk menghindari jika data yang dicari adalah data rahasia.  Data hasil 

observasi ini akan digunakan sebagai pelengkap dalam statistik deskriptif 

3. Kuesioner. 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2013). Angket ini digunakan untuk mendapatkan 

data/informasi yang berkaitan dengan keadaan penerima program KPR 

Subsidi dengan bantuan FLPP di Perumnas Bumi Guwosari blok III A, 

IIIB, III C dan VI B guna mengetahui efektivitas program KPR Subsidi.  

Dalam mengukur pendapat responden dapat menggunakan skala 

Likert. Menurut Sugiyono (2013) skala Likert digunakan untuk mengukur 
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sikap, pendapat dan persepsi seseorang ataupun kelompok tentang 

fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudia dijadikan titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen baik berupa pernyataan maupun pertanyaan. 

Dalam analisis kuantitatif, jawaban dapat diberi skor sebagai berikut: 

TABEL 3.2. 

Skor Skala Likert 

Pertanyaan Skor 

Pertanyaan 

Positif 

Skor 

Pertanyaan 

Negatif 

Sangat Setuju (SS) 5 1 

Setuju (S) 4 2 

Ragu-ragu (RG) 3 3 

Tidak Setuju (TS) 2 4 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 5 

 Sumber: Sari, 2015 

Ketika sudah selesai melakukan pengukuran dengan skala Likert 

serta melakukan tabulasi dari jawaban responden, maka hasil tabulasi di 

masukkan dalam garis kontinum untuk melihat seberapa besar tingkat 

kekuatan variabel sesuai dengan instrumen yang digunakan. Berikut 

pedoman untuk memberikan skor dan garis kontinum. 

 

 

Sumber: Sari, 2015 

GAMBAR 3.1. 

Garis Kontinum 

1 2 3 4 5 

Sangat 

Baik 
Baik Cukup 

Baik 
Kurang 

Baik 

Tidak 

Baik 
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Sari (2015) menjelaskan bahwa garis kontinum tersebut dapat 

digunakan sebagai pedoman saat menginterpretasikan hasil penelitian 

untuk mengetahui nilai rata-rata jawaban dari kesioner yang sudah diisi 

responden. 

4. Dokumentasi. 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri atau melacak 

data dari dokumen atau arsip-arsip (Ismail, 2015). Dalam penelitian ini 

metode ini digunakan untuk mengetahui data, informasi dan referensi dari 

berbagai sumber yang relevan denga program FLPP. 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013), variabel penelitian merupakan suatu atribut 

atau sifat maupun nilai dari orang, obyek maupun kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu. Dalam penelitian ini, ada 4 variabel yang perlu 

dioperasionalkan, yaitu:  

1. Input (masukan) merupakan penggunaan sumber-sumber daya untuk 

mencapai tujuan program. Meliputi 4 indikator yaitu sosialisasi program 

KPR Subsidi, tugas dan tanggung jawab bank, tugas dan tanggung jawab 

perumnas dan pengalokasian subsidi pembiayaan perumahan dari 

pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. 

2. Process (proses) merupakan apa yang dilakukan program dengan sumber-

sumber   daya    untuk   memenuhi   tujuan.   Meliputi  5   indikator    yaitu  
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kemudahan dalam persyaratan dan prosedur, kemudahan dalam sistem 

pembayaran, kesadaran dalam melakukan pembangunan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan, memiliki kemauan untuk melakukan 

pembangunan dan memiliki kemampuan dalam melakukan pembangunan. 

3. Output (keluaran) merupakan produk langsung dari pengeluaran program. 

Meliputi 7 indikator yaitu rumah yang sesuai standar lingkungan (layak 

huni), jaringan jalan, sarana pembuangan sampah, sumber air bersih, 

sanitasi, jaringan listrik dan bantuan KPR Subsidi. 

4. Dampak adalah pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun 

negatif. Dampak sosial ekonomi merupakan pengaruh terhadap kondisi 

sosial ekonomi masyarakat sebagai akibat dari program KPR Subsidi 

dengan bantuan FLPP. Meliputi 5 indikator yaitu memberikan rasa 

nyaman dan aman dalam menempati hunian/rumah, meningkatkan 

efektivitas dalam membimbing keluarga, memicu tindak kejahatan, 

meringankan beban ekonomi masyarakat dalam memiliki hunian/rumah 

dan mendorong masyarakat untuk membuka usaha baik barang maupun 

jasa. 

F. Uji Kualitas Instrumen Dan Data 

1. Uji Validitas Instrumen 

Menurut Arikunto (2010) menjelaskan bahwa validitas adalah 

suatu ukuran yang  menunjukkan tingkat kevalidan atau keshahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid memiliki validitas tinggi, dan 

sebaliknya. Sedangkan Sujarweni (2012)   menyebutkan uji validitas yang  
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digunakan bertujuan untuk mengetahui kelayakan butir-butir pertanyaan 

dalam mendefinisikan  suatu variabel. Untuk mengetahui validitas dapat 

dilihat dengan cara membandingkan antara rhitung dengan rtabel dengan sig 

5% . Apabila rtabel <rhitung maka dikatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Menurut Sugiyono (2013) Perhitungan reliabilitas merupakan 

derajad konsistensi dan stabilitas data maupun temuan dalam pandangan 

positivistik (kuantitatif). Suatu data dapat dikatakan reliabel jika dua atau 

lebih penelitian dalam obyek yang sama mengasilkan data yang tidak 

berbeda. Untuk mengetahui reliabilitas angket dapat dilakukan  

menggunakan rumus koefisien Alpha atau Cronbach’s Alpha. Perhitungan 

reliabilitas harus dilakukan pada butir-butir pertanyaan yang sudah 

memiliki validitas. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s 

Alpha> 0,6 (Sari, 2015). 

G. Analisis Data 

Dalam Sugiyono (2013) analisis data adalah kegiatan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan tersebut adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan tiap variabel 

yang diteliti dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang sudah 

ditentukan. 
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Dalam penelitian ini, penulis akan mengindentifikasi indikator-

indikator program KPR Subsidi dengan bantuan FLPP untuk menilai 

efektivitas kebijakan publik terhadap masyarakat penerima program KPR 

Subsidi dengan bantuan FLPP tahun 2013 serta dampak sosial ekonomi dari 

program tersebut. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

statistik deskriptif dan analisis efektivitas. 

1. Statistik Deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan 

untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang dipaparkan dalam 

bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010). 

Sugiyono, (2013) berpendapat bahwa statistik deskriptif 

merupakan ststistik yang dipergunakan untuk menganalisa data dengan 

cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (generalisasi). 

Pengelolaan data untuk analisis statistik deskriptif dilakukan dengan 

menggunakan alat bantu SPSS 16. 

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data, 

antara lain: 

a. Menyusun instrument penelitian berupa kuesioner yang bersisi 

pertanyaan dengan menggunakan skala Likert. 

b. Melakukan proses pengumpulan data terhadap responden yang telah 

ditentukan sebelumnya. 
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c. Pengolahan data dimulai dengan memeriksa kelengkapan kuesioner, 

selanjutnya melakukan tabulasi dari hasil kuesioner, dan melakukan 

analisis data (Sari, 2015)  

2. Analisis efektivitas 

Alat analisis yang digunakan untuk mengukur efektivitas ketepatan 

sasaran program KPR Subsidi  dengan bantuan FLPP tahun 2013 dan 

tingkat penghunian di Perumnas Bumi Guwosari blok III A, III B, III C 

dan VI B dengan formulasi yang lebih menekankan pada kesesuaian antara 

tujuan dan hasil pelaksanaan program tersebut. Subagyo (2000) dalam 

Marchat (2011) menjelaskan tingkat efektifitas dapat dihitung 

menggunakan rumus efektifitas sebagai berikut: 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅

𝑇
× 100% 

Keterangan: 

R = Realisasi 

T = Target 

Sedangkan, untuk data yang diperoleh dengan menggunakan skala 

likert dapat di analisis dengan analisis efektivitas yang digunakan untuk 

menguji variabel input, process, dan output. Teknik analisis yang 

dilakukan dengan cara melakukan perhitungan sesuai rumus yang 

digunakan. Menentukan presentase terhadap keseluruhan pertanyaan yang 

terdapat dalam kuesioner dan menetukan efektivitas pelaksanaan program 

KPR Subsidi dengan cara menjumlah skor total (riil) yang diperoleh dibagi 
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dengan jumlah skor ideal (harapan) setelah itu dikali 100% (Sugiyono, 

2013). Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu 

Microsoft Office Excel 2007. 

Menurut Yulistiana (2008) dalam Safitri (2011) rumus efektivitas 

secara matematis adalah: 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑆𝑘𝑜𝑟𝑅𝑖𝑖𝑙

𝑆𝑘𝑜𝑟𝐻𝑎𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛
× 100% 

Dimana: 

Skor Harapan = ∑ Responden x Skor Tertinggi x Jumlah Item. 

Skor riil = ∑ Frekuensi Jawaban Responden x Skor Nilai Jawaban. 

Skor yang diperoleh akan di konversikan melalui standar ukuran 

efektifitas menurut Litbang Depdagri untuk melihat tingkat pencapaian 

efektivitas, sebagai berikut: 

TABEL 3.3. 

Standar Ukuran Efektivitas 

Rasio Efektivitas Tingkat Capaian 

Dibawah 40% Sangat Tidak Efektif 

40%-59,9% Tidak Efektif 

60%-79,9% Cukup Efektif 

Diatas 79,99% Sangat Efektif 

Sumber: Litbang Depdagri (1991) dalam Marchat (2011)  

 

 

 


