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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini di laksanakan pada bulan Juni 2014 sampai dengan 

November 2014. Kegiatan penelitian di laksanakan di Terminal Purwokerto 

Kabupaten Banyumas. 

 

B. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah cara dan prosedur yang sistematis dan 

terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu, maksud mendapatkan 

informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut ( Silalahi, 

2009:12). Metode pengumpulan data sangat penting dalam setiap kegiatan 

penelitian karena untuk mendapatkan data yang akurat, dan dapat dipercaya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 

 

C. Variabel yang Diselidiki 

 Variabel adalah konsep atau obyek yang akan di teliti,  ( Arikunto, 

2013:159). Adapun variabel dalam penelitian ini adalah kondisi sosial ekonomi 

pedagang partisi  
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D. Jenis Data 

 Data adalah bahan keterangan tentang suatu obyek penelitian( Bungin, 

2001:123). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. 

a) Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data primer atau sumber 

pertama di lapangan (Bungin 2001:128). Data yang di peroleh berupa 

identitas responden yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, status 

pernikahan, jumlah tanggungan keluarga, alamat, lama berdagang dan 

jawaban hasil angket yang meliputi, , kesehatan, organisasi dalam kelompok, 

status kepemilikan rumah, kondisi rumah, pendapatan, asal modal, 

pemenuhan kebutuhan, dan pemilikan sarana trasportasi. 

b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder (Bungin, 2001:128). Data sekunder diperoleh dari kepustakaan. 

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data data dari dinas perhubungan 

dan komunikasi yang berupa data jumlah pedagang dan jenis barang yang 

dijual. 

E. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

 Menurut  Arikunto (2013:173) populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang partisi di  Terminal 

Purwokerto, dimana populasinya berjumlah 73 pedagang. 
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2. Sempel 

 Menurut Arikunto (2013:174) sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Untuk menentukan besarnya sampel menurut Arikunto (2013:174). 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Total Sampling.yaitu 

mengambil sempel yang didasarkan pada jumlah populasi yang ada dan akan 

digunakan keseluruhannya. Dalam penelitian ini sampelnya adalah 73 pedagang 

partisi yang ada di Terminal Bus Purwokerto Kabupaten Banyumas. 

 

F. Metode pengumpulan data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Metode 

Observasi (Pengamatan). Observasi yaitu penulis terjun langsung kelapangan 

untuk mengamati obyek penelitian dan mengambil data secara langsung. Dalam 

metode ini peneliti menggunakan jenis observasi sistematis yang dilakukan 

dengan  menggunakan Kuesioner (Angket) untuk menjaring data  pendapatan dan 

sosial ekonomi responden. Mengumpulkan data penelitian, digunakan instrumen  

penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

No Kisi-Kisi Nomor butir 

soal 

Jumlah 

butir soal 

a. Kondisi Sosial   

1. Kesehatan 1,2 2 

2. Keanggotaan dalam kelompok 3 1 

3. Status kepemilikan rumah 

tinggal 

4 1 

4. Kondisi rumah tinggal 5,6,7 3 

b. Kondisi Ekonomi   

1. Pendapatan 8 1 

2. Asal modal 9 1 

3. Pemenuhan kebutuhan 10 1 

4. Kepemilikan 11,12 2 

Jumlah 12 

Sumber : Susanto (1983:68),Salim, 1986 dalam suwignyo 2004:11),dan 

BKKBN 2011 di modifikasi. 

 

G. Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini akan di peroleh dengan cara tabulasi 

skoring. 

1. Tabulasi frekuensi adalah proses pembuatan tabel induk yang memuat susuan 

data penelitian, sehingga dapat di analisis lebih lanjut (Azwar, 2003). 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan tabulasi frekuensi untuk 

identitas responden 

2.  Skoring yaitu pemberian nilai berupa angka jawaban pertanyaan dari 

responden. Skor masing masing jawaban bila dijawab: 

a.  Diskor 1 

b. Diskor 2 

c. Diskor 3 
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H.  Analisis Data 

Arikunto (2013:278), mengemukakan bahwa analisis data bertujuan untuk 

menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah di pahami. Data-data yang 

diperoleh dalam penelitiaan ini akan diolah dan di analisis secara deskriptif 

kualitatif menggunakan tabel frekuensi dan presentase dan menggunakan skor. 

Sekor tertinggi dikurangi skor terendah lalu dibagi dalam 3 kelasyaitu rendah, 

sedang tinggi.yang disajikan dalam Tabel 3.2 

Interval Kelas : skor tertinggi – skor terendah 

    Kelas 

Skor tertinggi = 34 

Skor terendah = 16 

Kelas = 3 

Tabel 3.2 Kelas Kondisi Sosial Ekonomi 

No Kelas Kriteria 

1. 16 – 22 Rendah 

2 23 – 28 Sedang 

3 29 - 34 Tinggi 

 Sumber: Silalahi 2010 
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