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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:160) metode penelitian adalah cara yang 

digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalah metode deskriptif eksploratif. 

Penelitian eksploratif mempunyai tujuan ingin menggali secara luas tentang sebab-

sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu (Suharsimi Arikunto, 

2006:7). 

Metode deskriptif merupakan salah satu bentuk penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui suatu nilai variabel mandiri (variabel bebas), baik satu variabel atau lebih 

(variable independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan 

variabel yang lain (Sugiyono, 2007: 11). 

B. Populasi  

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:130) populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh keluarga migran suku Komering yang menetap di Desa Gumawang 

Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur yang berjumlah 45 kepala keluarga. 
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Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto (2006:160) menyatakan bahwa apabila 

banyak populasinya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga 

merupakan penelitian populasi.  

Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu kurang dari 100, maka seluruh populasi 

akan dijadikan sebagai objek penelitian yaitu sebanyak 45 kepala keluarga migran 

suku Komering yang terdapat di Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten 

Oku Timur.  

C. Variabel Penelitian dan Operasional Variabel  

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah faktor pedorong dan faktor penarik Suku Komering 

bermigrasi dari Desa Betung dan Desa Korto ke Desa Gumawang Kecamatan 

Belitang Kabupaten Oku Timur yang meliputi: Perasaan tidak nyaman dan tidak puas 

di daerah asal, Kurangnya sumber daya alam didaerah asal, Adanya sumber daya 

alam serta mata pencaharian baru dan adanya pendapatan-pendapatan baru di daerah 

tujuan 

D. Definisi Operasional Variabel  

1. Adanya Perasaan tidak aman dan tidak puas didaerah Asal  

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi atau pandangan responden 

terhadap rasa tidak puas dan tidak senag di daerah asal yang berawa, sehingga lahan 

untuk mengembangkan usaha pertaniannya berupa lahan basah, sedangkan penduduk 
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suku komering lebih senang mengolah dan memanfaatkan lahan kering untuk 

mengembangkan usaha pertaniannya.   

a. Dikatakan puas jika lahan pertanian di daerah asal berupa lahan kering. 

b.Dikatakan tidak puas jika lahan pertanian di daerah asal berupa lahan basah (rawa). 

 

 

2. Menyempitnya lahan pekerjaan di daerah asal.  

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi atau padangan responden 

terhadap menyempitnya lahan pekerjaan di daerah asal karena terlalu sedikitnya lahan 

dan hanya terbatas pada bidang pertanian saja. 

a. Dikatankan menyempit jika di daerah asal hanya memiliki sartu jenis sumber daya 

usaha saja. 

b. Dikatakan tidak kurang jika dia di daerah asal memliki lebih dari satu jenis sumber 

usaha atau pekerjaan. 

3. Adanya Harapan Kehidupan Ekonomi yang lebih baik di daerah tujuan  

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi atau pandangan terhadap daerah 

Belitang tepatnya di Desa Gumawang adanya harapan kehidupan ekonomi yang lebih 

baik di daerah tujuan. 

a. Dikatakan ya jika ia datang ke Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kab Oku 

Timur karena adanya harapan kehidupan ekonomi yang lebih baik di daerah 

tujuan. 
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b. Dikatakan tidak jika ia datang ke Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten 

Oku Timur  bukan karena adanya harapan kehidupan ekonomi yang labih baik di 

daerah tujuan. 

4. Adanya kesempatan usaha yang lebih baik di daerah tujuan 

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi atau pandangan responden 

terhadap daerah Belitang karena adanya kesempatan usaha yang lebih baik di daerah 

tujuan. Penggolongan untuk tingkat perolehan kesempatan berusaha ini akan di ukur 

menurut kemampuan responden di lapangan yang akan di kategorikan menjadi sulit 

dan mudah. 

a.  Dikatakan sulit jika waktu dalam berusaha membutuhkan waktu yang lama. 

b. Dikatakan mudah jika waktu dalam berusaha tidak membutuhkan waktu yang 

lama. 

 

3.Migrasi Suku Komering 

Yang dimaksud penelitian ini adalah perpindahan penduduk suku Komering dari desa 

Betung dan Korto ke Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur 

pada periode tahun 1963-1995 sebanyak 45 KK. 

C. Teknik Pengumpulan Data           

Pengumpulan data merupakan pekerjaan yang penting dalam penelitian. Dengan 

demikian alat pengumpulan data harus dikerjakan secara cermat dan memenuhi 
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persyaratan. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis akan 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Teknik Observasi 

Menurut Nursid Sumaatmadjaya (1988:105), observasi adalah pengamatan langsung 

terhadap kondisi di lapangan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai 

gejala kondisi di lapangan secara langsung. Data yang diperoleh dari teknik ini 

berupa data yang sifatnya primer, seperti: keadaan penggunaan lahan, fasilitas 

transportasi, dan keadaan tempat-tempat pelayanan umum. 

2. Teknik Wawancara 

Menurut Irawati Singarimbun (1989:192) wawancara adalah suatu proses pendapatan 

informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur, yaitu dengan 

menggunakan kuesioner untuk memandu setiap pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti kepada kepala keluarga migran Suku Komering untuk memperoleh data dan 

variabel. 

3. Teknik Kuesioner 

Menurut Suharsimi Arikunto kuesioner adalah jumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang diketahui. 



26 
 

Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data langsung dari responden dengan 

menggunakan daftar pertanyaan untuk mendapatkan data primer. Adapun data yang 

akan diambil berupa data primer tentang adanya harapan akan kehidupan ekonomi 

yang lebih baik di daerah tujuan, keinginan mengikuti keluarga yang berada di daerah 

tujuan, adanya kesempatan berusaha yang lebih baik atau lebih sesuai di daerah 

tujuan serta lokasi daerah tujuan yang baik (aksesbilitas tinggi). 

4. Teknik Dokumentasi  

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 231) teknik dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.  

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data yang sifatnya sekunder 

yang bersumber dari kantor Kepala desa, misalnya untuk mendapatkan data mengenai 

monografi desa. 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisa data penulis menggunakan analisa data presentase. Menurut 

Sofian Effendi dan Chris Manning dalam Masri Singaribun (1989:263) analisis data 

adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasiakan. Data yang diperoleh dari jawaban responden akan dianalisis secara 

kuantitatif sederhana yaitu dibuat distribusi frekuensinya yang dideskripsikan dalam 

bentuk tabel yang kemudian dipresentasikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mely G 

Tan dalam Koenjoroningrat (1994:253) yang menyatakan bahwa cara penggunaan 
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data kuantitatif yang paling sederhana adalah bentuk presentase. Dari data yang 

diperoleh diklasifikasikan untuk memberikan pengertian dari data dalam tabel dan 

selanjutnya disusun dan dianalisis sebagai laporan penelitian. Untuk menghitung 

presentase dapat menggunakan rumus sebagai berikut :       

  % =
𝒏

𝑵
x 100 

 

Keterangan :  

%   : Pesentase yang diperoleh 

n   : Jawaban responden yang menjawab pertanyaan kuesioner. 

N   : Jumlah sampel 

100 : Konstanta (Muhammad Ali, 1985 : 184)  

Setelah data dianaliasis dan informasi yang lebih sederhana diperoleh, hasil-hasil  

tersebut diinterpretasikan untuk mencari makna yang lebih luas dari hasil penelitian. 

 
 


