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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data 

berupa angka. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berisi data 

indikator kesejahteraan rakyat pada Tahun 2019 dan diperoleh dari publikasi 

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Indikator kesejahteraan rakyat 

menyajikan berbagai aspek kesejahteraan rakyat Indonesia antar waktu, dan 

perbandingannya antar provinsi maupun daerah tempat tinggal (perkotaan dan 

perdesaan). Aspek kesejahteraan yang disajikan BPS datanya tersedia dan terukur, 

untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut 

delapan bidang yang mencakup kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, 

ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, 

kemiskinan, serta sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan 

kualitas hidup masyarakat. 

3.2  Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada sebanyak sepuluh variabel 

yang merupakan indikator kesejahteraan rakyat Provinsi Lampung. Adapun 

indikatornya diantara lain adalah: 

        : Kepadatan penduduk (jiwa/km
2
) 

        : Angka harapan hidup (tahun) 

        : Rata-rata lama sekolah (tahun) 

        : Harapan lama sekolah (tahun) 

        : Jumlah angkatan kerja (jiwa) 

        : Tingkat pengangguran terbuka (%) 

        : Pengeluaran perkapita riil disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun) 

        : Jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan sendiri (%) 

        : Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) 

       : Jumlah tindak pidana menurut kepolisian resort Provinsi Lampung  

(jumlah kasus) 
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3.3 Definisi Operasional Variabel 

Adapun indikator-indikator dari indikator kesejahteraan rakyat didefinisikan 

sebagai berikut: 

1. Kepadatan penduduk (  ) adalah perbandingan jumlah penduduk dengan 

luas wilayahnya dalam satuan jiwa/km
2
. 

2. Angka harapan hidup (  ) adalah rata-rata tahun hidup dalam satuan 

Tahun yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil 

mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas 

yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. 

3. Rata-rata lama sekolah (  ) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 

tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak 

termasuk tahun yang mengulang) dengan satuan tahun. 

4. Harapan lama sekolah (  ) adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan 

dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dalam satuan 

tahun.  

5. Jumlah angkatan kerja (  ) adalah jumlah penduduk usia kerja (15 tahun 

dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak 

bekerja dan pengangguran dalam satuan jiwa. 

6. Tingkat pengangguran terbuka (  ) adalah persentase pengangguran 

terhadap jumlah angkatan kerja. 

7. Pengeluaran perkapita riil disesuaikan (  ) adalah kemampuan masyarakat 

dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa dengan 

satuan rupiah. 

8. Jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan sendiri (  ) adalah 

persentase jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan rumah sendiri. 

9. Jumlah penduduk miskin (  ) adalah jumlah penduduk yang memiliki 

rata-rata pengeluaran dibawah garis kemiskinan dalam satuan jiwa. 

10.  Jumlah tindak pidana menurut kepolisian resort Provinsi Lampung (   ) 

adalah jumlah kasus tindak pidana dari setiap Kabupaten dan Kota yang 

tercatat di Kepolisian Resort Provinsi Lampung. 
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3.4 Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini pengelompokkan menggunakan analisis cluster hierarki 

agglomerative single linkage, complete linkage, dan average linkage dengan 

menggunakan ukuran jarak square euclidean. Pada diagram alir dibawah, 

ditampilkan analisis data yang dilakukan, mulai dari melakukan analisis 

komponen utama jika terdapat multikolinearitas pada data, lalu melakukan 

pengelompokkan dengan menggunakan tiga metode, lalu membandingkan metode 

terbaik dengan melihat nilai rasio simpangan baku dalam dan antar cluster. 

Langkah analisis data yang dilakukan disajikan dalam diagram alir berikut: 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Prosedur Analisis Cluster 
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