
 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, menurut Winarno 

Surakhmad (1982:139), Metode deskriptif adalah metode penyelidikan yang 

menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan penyelidikan dengan teknik 

survey, teknik interview, angket, observasi, teknik test, studi kasus, studi komperatif, 

segi waktu dan gerak, analisa kuantitatif dan studi opresional. Penelitian deskriftif 

dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-

keterangan secara jelas dan faktual tentang faktor-faktor penyebab anak nelayan putus 

sekolah dan memilih bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga di Desa 

Muara Gading Mas Kabupaten Lampung Timur. Adapun jenis metode deskriptif 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik survey, dengan 

menggunakan teknik survey peneliti akan menghasilkan data kuantitatif yang 

menggambarkan secara umum keadaan sampel yang diselidiki. 

 

B. Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian faktor-faktor penyebab anak 

nelayan putus sekolah bekerja untuk membantu ekonomi keluarga adalah anak 

nelayan yang putus sekolah yang tinggal di Desa Mauara Gading Mas. 

b. Sampel 



 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek penelitian yang  

dianggap mewakili seluruh populasi diambil menggunakan teknik tertentu 

(Menurut Mohammad Ali (1985:62). Apabila subyek kurang dari seratus lebih 

baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Jika subyeknya besar atau lebih dari seratus dapat diambil diantaranya 10-15% 

atau 20-25% atau lebih (Suharsimi Arikunto 1989:87). 

 
Berdasarkan pendapat di atas, maka sampel penelitian ini adalah keseluruhan dari 

anak nelayan yang putus sekolah karena populasi ini dibawah seratus (<100 

orang), maka dalam penalitian ini tidak perlu menggunakan sampel. Jadi 

penelitian ini merupakan penelitian populasi. 

Tabel. 3 Jumlah Anak Putus Sekolah Untuk Semua Jenjang Pendidikan di 3 dusun  

              di Desa Muara  Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. 
               Lampung   Timur Tahun 2010 

 

No Kelurahan 
Muara Gading 
Mas 

Jumlah Kepala 
Keluarga 

Jumlah Anak Putus 
Sekolah 

Jumlah 

SD SMP SMA 

1 Dusun I 160 17 19 7 43 

2 Dusun II 148 12 14 3 29 

3 Dusun III 135 9 11 6 26 

  443 38 44 16 98 

  Sumber : Data Kelurahan Muara Gading Mas 2010 

 

C. Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Pengukurannya 

a. Variabel Penelitian  

1. Variabel bebas  

Dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab anak nelayan putus 

sekolah (X). 

2. Variabel terikat  



 

Dalam ini penelitian ini adalah pendapatan anak nelayan yang putus sekolah 

untuk membantu ekonomi keluarga (Y). 

 
b. Definisi operasional variabel 

1. Peranan anak nelayan untuk membantu ekonomi kleuarga pada penelitian 

ini adalah kemampuan dan tindakan yang dilakukan oleh anak nelayan 

dalam melaksanakan tugas dan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan 

penuh tanggung jawab. 

2. Pendapatan sebagai nelayan  

Pendapatan sebagai nelayan adalah upah yang diterima oleh anak nelayan 

atau orang yang mengerjakan mencari ikan di laut dan mendapatkan 

pengawasan dari mandor atau orang-orang yang mempekerjakannya, upah 

tersebut mereka terima setelah sebulan bekerja. 

 
c.  Rencana pengukuran variabel 

Variabel-variabel penelitian ini yang akan diukur anatara lain : 

1. Faktor-faktor anak nelayan putus sekolah dalam meningkatkan pendapatan 

keluarga untuk mengukur kemampuan anak nelayan dapat dari kontribusi 

penghasilan yang ia dapatkan terhadap keluarga. 

Adapun pengukuran variabel yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a.  Sangat berperan  

Apabila anak nelayan tersebut mempunyai pendapatan yang mereka terima selama 

satu bulan dapat memenuhi kebutuhan keluarga seperti kebutuhan primer dan 

kebutuhan sekunder, misalnya dengan pendapatannya selain dapat membeli semua 



 

bahan-bahan pokok (beras, minyak makan, dan sebagainya) tetapi juga dapat 

membeli kebutuhan lainnya (pakaian). 

 
b.Cukup berperan  

Apabila anak nelayan tersebut mempunyai pendapatan yang mereka terima selama 

satu bulan hanya cukup membantu penghasilan orang tua dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari seperti membeli sayur mayur, lauk pauk dan sebagainya. 

Namun mereka juga dapat memenuhi kebutuhan sendiri. 

 
c. Kurang berperan  

Apabila pendapatan yang mereka dapatkan selama satu bulan hanya dapat 

memenuhi kebutuhannya sendiri. 

 
d.Pendapatan sebagai nelayan 

Adapun pengukuran variabel yang digunakan sebagai berikut : 

1. Tinggi 

Apabila pendapatan yang mereka terima selama satu bulan sebesar Rp. 

750.000,00 samapai dengan Rp. 1.000.000.00 

 

2. Sedang  

Apabila anak nelayan tersebut mempunyai pendapatan yang mereka terima 

selama satu bulan sebesar Rp. 300.000.,00 sampai dengan Rp. 500.000,00 

 
 

 
 

3. Rendah 



 

Apabila anak nelayan tersebut mempunyai pendapatan yang mereka terima 

selama satu bulan sebesar Rp. 100.000,00 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti maka terlihat 

dalam pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu : 

a. Teknik Pokok 

1. Angket 

Metode ini merupakan teknik pokok yang digunakan dalam penlitian ini, 

angket ini berisi daftar pertanyaan yang berkaitan dengan variabel penlitian 

yang diberikan dalam bentuk tertulis, responden memilih jawaban yang 

telah disediakan sesuai dengan keadaan subyek. Setiap item mempunyai 3 

alternatif jawaban yang masing-masing mempunyai skor bobot yang 

berbeda, yaitu : 

- Alternatif jawaban yang sangat berperan diberi skor 3 

- Alternatif jawaban yang cukup berperan diberi skor 2 

- Alternatif jawaban yang kurang berperan diberi skor 1 

 

b.Teknik Penunjang  

1. Teknik Observasi  

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati tingkat sosial 

ekonomi majikannya sehingga dapat diketahui apakah upah yang 

diberikan sudah cukup atau tidak. Tempat observasi dilakukan di Desa 



 

Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung 

Timur. 

2. Teknik Dokumentasi  

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai anak 

nelayan yang menjadi nelayan dengan menggunakan catatan-catatan 

melalui data sekunder. 

3. Teknik Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada anak yang bekerja 

sebagai nelayan dan kepada pihak orang tua serta pihak-pihak yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara dengan memakai pedoman wawancara yang dibuat secara 

simpel dan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dikembangkan di lapangan 

tujuannya agar penulis menerima informasi seluas-luasnya.  

 

E. Uji Instrumen  

1. Uji Validitas Instrumen  

 

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:160)” Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan kesahihan suatu instrumen” 

dengan demikian untuk menentukan validitas item, penulis menggunakan 

construk validity atau melalui kontrol langsung terhadap teori-teori yang 

melahirkan indikator-indikator dengan cara berkonsultasi dengan para 

pembimbing. 

 



 

 
2. Uji Realibilitas Instrumen 

 

Uji realibilitas instrumen dengan :  

a.Melakukan uji coba angket kepada beberapa anak nelayan diluar responden  

b.Hasil uji coba dikelompokkan dalam belahan ganjil dan genap  

c.Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan product moment yaitu : 

 

 

 

Ketearangan : 

rxy   = Koefisien korelasi antara ganjil dan genap 

x   = Skor butir soal 

y   = Skor total  

n   = Jumlah 

(Suharsimi Arikunto, 1996:69) 

 d.Untuk mengetahui koefisien realibilitas seluruh item angket digunakan rumus      

Spearmen Brown : 

 

gg

gg

r

r
rXY




1

2
 

Xy  : Koefisien rehabilitas seluruh item. 

Rgg  : Koefisien korelasi item ganjil dan genap. 

(Sutrisno Hadi, 1981 :37) 

Hasil analalisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas dengan kriteria, 

sebagai berikut : 
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Antara 0,90 - 1,00  : Tinggi. 

Antara 0,50 – 0,89  : Sedang.  

Antara 0,00 – 0,49  : Rendah.  

(Suharsimi Arikunto, 1998 :78). 

 

D. Teknik Analisis Data  

 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah data terkumpul yaitu dengan 

mengidentifikasikan data, menyelesaikan dan selanjutnya dilakukan klasifikasi data 

kemudian menyusun data. Adapun tehniknya sebagai berikut : 

Menentukan klasifikasi skor menggunakan rumus interval, yaitu : 
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Keterangan : 

I  : Interval 

NT  : Nilai  tertinggi 

NR  : Nilai terendah 

K  : Kategori 

(Sutrisno Hadi, 1986 : 12) 

Penentuan tingkat persentase digunakan rumus yang dikemukakan oleh Muhammad 

Ali sebagai berikut : 
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Keterangan : 

P  = Besarnya persentase  

F  = Jumlah skor yang diperoleh seluruh item 

N = Jumlah antar item dan responden 

 

 

 


