
 24

 

 

 

 

 

III METODE PENELITIAN 

 

 

 

A.  Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif, karena penelitian ini 

bermaksud menggambarkan secara sistematis tentang bagaimana gambaran 

pendapatan rumah tangga petani yang istrinya bekerja sebagai buruh pabrik di PT 

Gula Putih Mataram. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sumadi Suryabrata 

(2003:76) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau 

kejadian-kejadian. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga petani yang isterinya 

bekerja sebagai buruh pabrik PT Gula Putih Mataram berjumlah 43 orang di Desa 

Mataram Udik. 
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2. Sampel 

Penelitian ini tidak melakukan penarikan sampel, sehingga penelitian ini 

merupakan penelitian populasi. Alasannya tidak melakukan penarikan sampel 

karena besarnya populasi hanya 43 orang. Kemudian jaraknya relatif berdekatan 

sehingga penelitian mampu untuk menelitinya secara keseluruhan. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

1. Pemilikan Lahan 

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya pendapatan petani umumnya 

adalah sempitnya tanah yang mereka kuasai untuk digarap. Untuk mengukur luas 

lahan garapan yang dimiliki petani yang diukur dengan satuan hektar dapat 

menggunakan ukuran berdasarkan pengklasifikasian Hadi Prayitno dan Lincolin 

Arsyad (1986:86) bahwa penggolongan luas tanah garapan digolongkan kedalam 

tiga kelompok pendapatan : 

1. sangat sempit : kurang dari 0.25 hektar 

2. sempit  : antara 0.25-0.49 hektar 

3. sedang   : antara 0.50-0.99 hektar 
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2 . Jumlah Tanggungan Rumah Tangga 

Rumah tangga yang dimaksud adalah rumah tangga inti ditambah dengan orang 

lain kerabat atau bukan yang tinggal dibawah satu atap dan makan dari satu dapur. 

Jumlah anggota rumah tangga merupakan faktor pendorong bagi ibu rumah tangga 

untuk bekerja disektor yang menghasilkan barang atau uang, sebab erat 

hubungannya dengan beban tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari seluruh anggota rumah tangga. Jumlah tanggungan 

rumah tangga petani adalah jumlah seluruh anggota rumah tangga yang masih 

menjadi tanggungan kepala rumah tangga menghuni satu atap dengan kepala 

rumah tangga. Kriteria dalam tanggungan rumah tangga adalah sebagai berikut: 

a. Sedikit, apabila dalam satu rumah tangga terdiri dari ≤3 orang 

b. Banyak, apabila dalam satu rumah tangga terdiri dari >3 orang 

 

3. Pendapatan Kepala Rumah Tangga 

 

Pendapatan rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian adalah hasil bersih 

yang diperoleh kepala keluarga yang dinilai dalam rupiah dan dihitung dalam rata-

rata satu bulan. Perhitungan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut: 

melihat luas lahan yang dimiliki petani. Sesuai pernyataan Sajogyo dalam Hadi 

Prayitno dan Lincolin Arsyad (1987:102) yang mengemukakan bahwa:  
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Makin luas usaha tani, makin besar presentase penghasilan rumah tangga 

pertanian. Tetapi bagi rumah tangga petani yang memiliki luas lahan kurang dari 

0.25 hektar atau tak bertani, usaha di bidang perdagangan, jasa dan kerajinan 

mempunyai arti yang sangat penting. Dengan kata lain, semakin rendah tingkat 

pendapatannya makin beraneka ragam sumber nafkahnya. Semakin sempit tanah 

yang dikuasi persentase pendapatan yang diterima dari usaha tani semakin kecil. 

Sehingga luas lahan yang dimiliki akan menentukan pendapataan yang diperoleh. 

 

4. Pengeluaran Rumah Tangga 

Pengeluaran rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh 

pengeluaran rumah tangga dalam jangka waktu satu bulan yaitu bulan febuari baik 

barang ataupun jasa yang dihitung dengan satuan rupiah.  Pengeluaran itu berupa 

pengeluaran untuk makan dan pengeluaran bukan makan. Pengeluaran bukan 

makan berupa biaya pendidikan, investasi dan tabungan, biaya mengirim famili, 

biaya perawatan rumah, pakaian , pengeluaran sosial. Adapun kriteria pengeluaran 

rumah tangga yaitu: 

a. Pengeluaran dikatakan tinggi apabila jumlah pengeluaran lebih dari rata-rata 

pengeluaran responden. 

b. Pengeluaran dikatakan rendah apabila jumlah pengeluaran kurang dari rata-rata 

pengeluaran responden. 
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5. Pemenuhan Kebutuhan Pokok 

Pemenuhan kebutuhan pokok yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pemenuhan pokok minimum yang meliputi 9 bahan pokok per kapita per tahun 

yang diukur dalam satuan rupiah yang dikemukakan Totok Mardikanto dengan 

kriteria: 

a. terpenuhi apabila pengeluaran rumah tangga per bulan lebih besar daripada 

pemenuhan kebutuhan pokok keluarga per bulan. 

b. tidak terpenuhi apabila pengeluaran rumah tangga per bulan lebih kecil 

daripada pemenuhan kebutuhan pokok keluarga per bulan. 

 

6. Sumbangan Ibu Rumah tangga 

Sumbangan pendapatan ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh pabrik 

adalah sumbangan penghasilan yang diperoleh terhadap pendapatan total kepala 

rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam penelitian ini sumbangan 

pendapatan adalah sumbangan pendapatan yang diperoleh ibu rumah tangga 

berupa uang dalam jangka waktu per bulan. Perhitungan sumbangan jumlah 

pendapatan terhadap pendapatan total dengan cara jumlah pendapatan keseluruhan 

dibagi dengan jumlah pendapatan total keluarga lalu dikali 100%. Kemudian 

untuk kebutuhan pokok yaitu jumlah pendapatan keseluruhan ibu rumah tangga 

dibagi dengan pemenuhan kebutuhan pokok dikali dengan 100%. Sehingga dapat 
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diketahui berapa persen sumbangan yang diberikan ibu rumah tangga terhadap 

pendapatan total dan pemenuhan kebutuhan pokok. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Teknik Observasi 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai kondisi atau gejala 

lapangan secara langsung yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu keadaan 

lokasi penelitian, aktivitas ibu bekerja dan waktu bekerja. 

 

2.  Teknik Wawancara dan Kuesioner 

Teknik wawancara yang dilakukan adalah sebuah dialog antara peneliti dengan 

pemilik industri, dan responden. Teknik kuesioner digunakan untuk mengetahui 

dan memperoleh data langsung sebagai data primer dengan menggunakan daftar 

pertanyaan seperti informasi umur, pekerjaan, luas lahan, jumlah tanggungan, 

pendapatan, tingkat pemenuhan kebutuhan pokok, dan  sumbangan pendapatan 

pekerja terhadap pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Penulis sengaja 

melakukan dua teknik sekaligus di kegiatan lapangan agar penulis tidak hanya 

memberikan kuesioner tetapi juga melakukan wawancara sehingga mempermudah 

mendapatkan data selengkap-lengkapnya. Sekaligus menjelaskan hal-hal yang 

tidak diketahui oleh responden. 



 30

3. Teknik Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder yang 

bersumber dari monografi desa yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, data jenis 

mata pencaharian penduduk, pesebaran penduduk dan penggunaan lahan daerah 

penelitian. 

 

3.5 Teknik Analisa Data 

Analisa data dalam penelitian ini yaitu frekuensi dan presentase sebagai dasar 

interpretasi dan deskripsi dalam pembuatan laporan penelitian ini. Menurut Arief 

Sadiman (1990 : 60) dalam suatu distribusi sederhana total (t) dari persentase 

harus sama dengan 100 persen, namun jika pembulatan mungkin agak sedikit 

berbeda. Selanjutnya dari hasil penelitian dibuat suatu deskripsi yang sistematis 

sebagai hasil penelitian dan kemudian diambil suatu kesimpulan sebagai akhir 

laporan penelitian menggunakan Rumus : %  

= f    x 100% 

N 

Keterangan : 

f= Jumlah Frekuensi 

N= Jumlah Populasi 

%= Persentase  


