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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Diagram Alur 

 Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini digambarkan melalui gambar  

4.1 berikut ini: 

 

Gambar 4.1 Diagram Alur Penelitian 
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4.2 Definisi Operasional Peubah 

a. Penduduk Miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-

rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. 

b. Peta Kemiskinan. Peta Kemiskinan adalah gambaran konsep kemiskinan 

dan sebaran penduduk miskin pada tingkat Kecamatan di setiap Kabupaten 

di D.I Yogyakarta. 

4.3 Sampel  Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah desa yang ada di 18 kecamatan di 

Kabupaten Gunungkidul di Provinsi D.I Yogyakarta.  

4.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah  variabel-varibel indikator 

kemiskinan dan disajikan dalam tabel 4.2 tentang definisi operasinal variabel: 

Tabel 4.1. Variabel dan Devinisi Operasional Penelitian 

Variabel Definisi Operasional Variabel 

X1 
Rumah tangga dengan lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari 

bambu/kayu berkualitas rendah. 

X2 
Rumah tangga dengan dinding tempat tinggal terbuat dari 

bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plester. 

X3 
Rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar atau 

bersama-sama dengan rumah tangga lain menggunakan satu jamban  

X4 
Rumah tangga dengan sumber penerangan rumah tidak menggunakan 

listrik. 

X5 
Rumah tangga dengan sumber air minum dari sumur/mata air tak 

terlindungi/sungai/air hujan 

X6 
Rumah tangga dengan bahan bakar memasak sehari-hari adalah kayu 

bakar/arang/minyak tanah. 
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4.5 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  Provinsi D.I 

Yogyakarta. Penggunaan data 2015 karena data tersebut telah selesai dan dapat 

digunakan mulai tahun 2016. Pada penelitian ini, pengumpulan data sekunder 

dilakukan dengan mendatangi bidang terkait dari sumber data yang telah 

disebutkan sebelumnya. 

4.6 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya : 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan data 

kemiskinan D.I Yogyakarta tahun 2015. Analisis ini bertujuan untuk 

melihat desa di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki tingkat kemiskinan 

tertentu. 

b. Analisis Cluster Hirarki 

Analisis cluster hirarki digunakan untuk mengelompokkan daerah 

kemiskinan perdesa di Kabupaten Gunungkidul tahun 2015. Analisis ini 

bertujuan untuk melihat kelompok tingkat kemiskinan perdesa di 

Kabupaten Gunungkidul.  

c. Dendogram 

Dendogram digunakan untuk visualisasi anggota masing-masing 

kelompok.  

d. Pemetaan dengan Quantum GIS. 

Pemetaan daerah kemiskinan D.I Yogyakarta digunakan untuk 

menggambarkan kemiskinan dan sebaran penduduk miskin pada tingkat 

Kecamatan di setiap Kabupaten di D.I Yogyakarta tahun 2015. Software 

yang digunakan yaitu Quantum GIS. 

 

 

 

 


