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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek/Subyek Penelitian 

Menurut Arikunto dalam Heliani (2012) obyek penelitian adalah fenomena 

atau masalah penelitian yang telah diabstraksi menjadi suatu konsep atau 

variabel. Adapun obyek dalam penelitian ini adalah Daerah Istimewa 

Yogyakarta, sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah anggota kelompok 

yang didampingi oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah (MPM PP Muhammadiyah) yang kelompoknya termasuk 

dalam periode 2010-2015 yaitu: anggota kelompok Becak, anggota kelompok 

Industri Mikro Kecil (IKM), anggota kelompok Asongan dan anggota 

kelompok Guyub Makmur. 

B. Jenis Data 

Data merupakan sesuatu yang dipandang memiliki kemampuan untuk 

menggambarkan suatu kondisi atau permasalahan (Supranto dalam Reza, 2010). 

Dalam penelitian ini menggunakan data primer, data primer adalah data 

yang diperoleh oleh seorang pengumpul data langsung dari sumbernya 

(Sugiyono, 2012). Data primer diperoleh dari wawancara, kuesioner ke anggota 

kelompok dampingan dan observasi. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2012) sampel merupakan sebagian dari populasi 

yang dapat menjadi perwakilan dari sifat populasi tersebut. Bila populasi besar 
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dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka 

kesimpulan dari sampel tersebut dapat diberlakukan.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel karena adanya tujuan tertentu (Purba, 2015). 

Pengambilan sampel digunakan untuk menentukan responden yang akan 

diwawancarai. Teknik purposive sampling dianggap tepat karena tujuan 

penelitian untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan, pendukung dan 

kendala selama proses pemberdayaan sehingga responden yang tepat adalah 

ketua, pengurus dan fasilitator MPM PP Muhammdiyah. Sementara itu untuk 

tujuan mengetahui hasil dari kegiatan pemberdayaan maka responden yang 

tepat adalah ketua dari masing-masing kelompok dampingan. 

Metode wawancara yang digunakan adalah tatap muka/langsung dengan 

narasumber. Pada saat wawancara penulis merekam dan mencatat jawaban 

yang disampaikan oleh narasumber agar memperoleh jawaban yang sesuai. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari pelaksanaan dalam 

mengumpulkan data. Biasanya teknik yang digunakan dalam mengumpulkan 

data itu menyesuaikan data yang diperlukan oleh peneliti. Oleh sebab itu teknik 

pengumpulan data yang digunakan kali ini adalah:  

1. Wawancara. 

Wawancara merupakan kegiatan berkomunikasi langsung dengan cara 

melakukan tanya jawab kepada responden yang akan diwawancarai untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan (Mubarak Zaki, 2010). Adapun 
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responden yang diwawancarai adalah ketua, pengurus dan fasilitator MPM 

PP Muhammadiyah mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan yang 

dilakukan, pendukung dan kendala dalam proses pemberdayaan masyarakat 

miskin, sedangkan untuk tujuan mengetahui hasil dari kegiatan 

pemberdayaan yang menjadi responden wawancara adalah ketua dari 

masing-masing kelompok dampingan MPM PP Muhammadiyah. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstrukur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan 

menggunakan daftar pertanyaannya yang telah disusun sebelumnya. Penulis 

menggunakan wawancara terstruktur agar pertanyaan lebih terfokus, 

sehingga data yang diperoleh tidak akan melenceng dari pokok 

permasalahan (Stefanus, 2013). Data dari hasil wawancara ini nantinya akan 

digunakan untuk analisis data deskriptif kualitatif. 

2. Observasi. 

Observasi adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan 

informasi di suatu daerah dengan memanfaatkan semua panca indera yang 

ada dalam diri manusia (Adler and Adler dalam Ridwan, 2014).  

Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi 

partisipatif. Observasi partisipatif yaitu observasi dimana peneliti terlibat 

dengan kegiatan yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber 

data (Emzir, 2010). Data dari hasil observasi ini nantinya akan digunakan 

sebagai pelengkap dalam analisis data deskriptif kualitatif. 
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3. Kuesioner. 

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012). Kuesioner 

yang dibuat oleh penulis selanjutnya disebar kepada seluruh anggota 

dampingan MPM PP Muhammadiyah (anggota dampingan Becak, 

Asongan, IKM, Guyub Makmur) atau dengan kata lain data yang digunakan 

data populasi. Populasi merupakan daerah generalisasi yang terdiri dari 

subjek atau obyek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk diambil kesimpulan (Sugiyono, 2012). Data dari hasil 

kuesioner ini nantinya akan digunakan untuk analisis data deskriptif 

kuantitatif. 

Dalam penelitian ini ukuran yang digunakan untuk mengukur pendapat 

responden yaitu skala likert. Skala likert merupakan skala yang digunakan 

untuk mengetahui sikap dan pendapat seseorang atau kelompok mengenai 

kondisi sosial. Pada skala likert, jawaban yang dikumpulkan dapat berupa 

pernyataan positif dan pernyataan negatif. Untuk setiap pernyataan positif 

dan negatif akan diberi bobot sebagai berikut: 
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TABEL 3.1 

Skala Likert Pernyataan Positif dan Negatif 
 

 

No. 

 

Pertanyaan 

Skor untuk 

pernyataan 

positif 

Skor untuk 

pernyataan 

negatif 

1.  Sangat setuju (SS)/Selalu 5 1 

2. Setuju (S)/Sering  4 2 

3. Ragu-ragu (RR)/Kadang-kadang 3 3 

4. Tidak Setuju (TS)/Hampir tidak 

pernah 

2 4 

5. Sangat Tidak Setuju (STS)/Tidak 

pernah  

1 5 

      Sumber: Sugiyono, 2012 

Setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan skala likert dan 

dilakukan tabulasi atas tanggapan responden, maka hasil tabulasi data 

tersebut dimasukkan dalam garis kontinum yang pengukurannya ditentukan 

dengan cara berikut: 

 

Tidak Baik 

 

Kurang 

Baik 

Cukup  

 

Baik 

 

Sangat 

Baik 

 1 2 3 4 5 

 

GAMBAR 3.1 

Garis Kontinum 

 

y 
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  Skala kontinum digunakan sebagai pedoman dalam 

menginterpretasikan hasil penelitian guna mengetahui apakah setiap 

dimensi dapat dikatakan berada dalam kategori tertentu atau sesuai dengan 

nilai rata-rata jawaban dari kuesioner yang telah diisi oleh para responden. 

(Sari, 2015) 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Koentjaraningrat dalam Karundeng (2013) mengartikan bahwa definisi 

operasional ialah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang 

dapat diobservasi sesuai dengan yang sedang didefinisikan atau mengubah 

konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang dapat 

menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat diuji 

serta dapat ditentukan kebenarannya oleh orang lain. 

1. Aspek Pengetahuan.  

Pada aspek pengetahuan alat ukur yang digunakan oleh penulis 

sesuai dengan tingkatan yang terdapat pada pengetahuan yaitu mulai 

dari tingkat mengetahui, tingkat memahami, tingkat menganalisis, 

tingkat kesadaran hingga pada tingkat pengimplementasian. 

2. Aspek Sikap. 

Pada aspek sikap alat ukur yang digunakan yaitu tingkat partisipasi, 

keberanian dalam menyampaikan pendapat, tingkat kepuasan, kerja 

sama dan perilaku saling menghargai. 
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3. Aspek Keterampilan. 

Pada aspek keterampilan alat ukur yang digunakan adalah 

manajemen administrasi, rasa kepercayaan diri, keterampilan 

tentang produk dan dampak pada penghasilan.  

F. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas. 

Instrumen yang valid menandakan bahwa alat ukur yang digunakan 

untuk mengukur sesuai dengan yang seharusnya diukur (Sugiyono, 

2012). Sementara itu menurut Sujarweni (2012) menyatakan bahwa uji 

validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir suatu 

pertanyaan dalam mendefinisikan variabel. Validitas dilihat dengan 

membandingkan antara rhitung dengan rtabel dengan sig.5%, bila rtabel < 

rhitung maka dikatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas. 

Menurut Sugiyono (2012) Reliabilitas adalah derajat konsistensi 

data dalam pandangan positif (kuantitatif). Suatu data dikatakan 

reliable apabila dua atau lebih penelitian dalam obyek yang sama 

menghasilkan data yang sama. 

Sementara itu menurut Sujarweni (2012) menyatakan bahwa 

reliabilitas adalah ukuran kestabilan dan konsistensi responden dalam 

menjawab pertanyaan yang yang disusun dalam bentuk kuesioner. Uji 

validitas dapat dilakukan secara bersama terhadap seluruh butir 

pertanyaan, dan apabila nilai Alpha >0,60 maka data dikatakan reliabel. 
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G. Analisa Data 

Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2010) mengatakan bahwa analisis 

data adalah upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

memilahnya menjadi satuan yang bisa dikelola, mensintesiskannya, 

menemukan pola dan memutuskan hal dapat diceritakan kepada orang lain.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban yang 

terkait dengan pendapat dan tanggapan seseorang/komunitas sehingga 

pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata.  

Hal tersebut sesuai dengan (Basuki, 2010) pada penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang mencoba mencari deskripsi yang tepat dari 

semua aktivitas, objek, proses dan manusia. Oleh sebab itu dalam analisa 

data penulis menggunakan dua analisis yaitu deskriptif kuantitatif dan 

deskriptif kualitatif.  

Analisis deskriptif kuantitatif bertujuan agar penulis memperoleh 

gambaran tentang hasil dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Muhammadiyah. Jenis statistik yang digunakan dalam penelitian ini dalam 

menganalisa data kuantitatif adalah statistik deskriptif yaitu statistik yang 

digunakan untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan data yang 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum. Adapun data diperoleh dari hasil kuesioner yang 

telah disebar ke responden (kelompok dampingan) akan diolah dengan 

SPSS dan kemudian diinterprestasikan (Gunamantha dan Gede, 2015). 
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Menurut Nawaei, deskriptif kualitatif adalah masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Pendeskripsian fakta-fakta 

tersebut bertujuan mengemukakan gejala-gejala secara lengkap agar 

semakin menjelaskan kondisi yang terjadi (Hamdani dan Kusuma, 2013).  

Analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan 

gambaran/deskripsi mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan, pendukung 

dan kendala dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin oleh 

Muhammadiyah. Adapun data diperoleh dari hasil wawancara terstruktur 

dan hasil observasi sebagai pelengkap analisis data.  

Proses analisis ini dilakukan melalui tiga langkah: pertama, reduksi data 

yaitu dengan merangkum data agar lebih mudah dipahami. Kedua, 

penyajian data yaitu proses pemaparan data yang telah dirangkum 

sebelumnya dalam bentuk tabel berisi teks. Ketiga, penentuan kesimpulan 

yaitu langkah terakhir dimana data yang dijabarkan sebelumnya telah 

diberi makna/arti (Muspita dik., 2014). 


