
III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian

deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi yaitu

suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta

hubungan antara fenomena yang dimiliki (M. Nasir, 1988:63).

Pendapat lain, menurut Arief Furchan (1982:50), metode penelitian adalah

melukiskan dan menafsirkan keadaan yang ada sekarang. Penelitian ini berkenaan

dengan kondisi atau hubungan yang ada: praktek-praktek yang sedang berlaku;

keyakinan, sudut pandang, atau sikap yang dimiliki; proses-proses yang sedang

berlangsung; pengaruh-pengaruh yang sedang dirasakan; atau kecenderungan-

kecenderungan yang sedang berkembang.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penggunaan metode deskriptif dalam

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kepala keluarga

yang meliputi umur kepala keluarga petani padi, tingkat formal pendidikan kepala

keluarga petani padi, rata-rata jumlah anak yang dimiliki kepala keluarga petani

padi, rata-rata jumlah jiwa tanggungan kepala keluarga petani padi, luas

kepemilikan lahan kepala keluarga, pendapatan rata-rata kepala keluarga petani

padi serta pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga petani padi yaitu

dengan mencari data, mengumpulkan, mengklasifikasi, menyusun, menjelaskan,
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menganalisis serta menafsirkannya dalam pencapaian suatu tujuan dengan

mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan obyek penelitian baik berupa manusia, benda,

peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi, karena itu merupakan variabel yang

diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah atau menunjang keberhasilan

penelitian (Mohammad Ali, 1984 : 54)

Menurut Suharsimi Arikunto (1993:102), yang dimaksud dengan populasi adalah

keseluruh subyek penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh kepala keluarga yang

bermata pencaharian sebagai petani padi di Desa Labuhan Ratu 1 Kecamatan Way

Jepara Kabupaten Lampung Timur tahun 2010 yaitu sebanyak 437 KK.

2. Sampel

Untuk menentukan besarnya sampel dalam penelitian bila subyek kurang dari 100

lebih baik diambil semuanya, bila lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10-

15% atau 20-25% atau lebih (Suharsimi Arikunto, 1993:107)

Sampel dalam penelitian ini akan mengambil 10% dari jumlah populasi yaitu

sebanyak 44 kepala keluarga. Pengambilan sampel ditentukan dengan teknik

proposional untuk setiap dusun yaitu sampel diambil dengan memperhatikan

persebaran populasi pada tiap-tiap dusun berbeda dan untuk memperoleh sampel

yang representatif maka pengambilannya ditentukan sebanding dengan jumlah

populasi pada masing-masing dusun.
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Penarikan individu yang dijadikan sampel pada tiap-tiap dusun dilakukan secara

random sederhana. Menurut Borg dan Gall dalam Hadjar (1996:137) sampling

acak sederhana (simpel random sampling) adalah salah satu teknik pemilihan

sampel di mana semua individu anggota populasi mempunyai kemungkinan

kesempatan yang sama dan independen untuk dipilih sebagai anggota sampel.

Yang dimaksud independen disini adalah bahwa pemilihan salah satu individu

tidak mempunyai pengaruh, dalam berbagai bentuknya, terhadap atau dipengaruhi

oleh pemilih individu lain. Dengan kata lain pemilihan satu individu tidak akan

mengurangi/ menutup kesempatan individu lain untuk terpilih menjadi anggota

sampel (Ibnu Hadjar, 1996:137).

Untuk lebih jelasnya  mengenai jumlah populasi dan sampel pada tiap dusun dapat

dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah populasi dan sampel kepala keluarga petani padi di Desa Labuhan
Ratu I Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010

No. Dusun Jumlah Populasi Jumlah Sampel
1. Dusun I 52 5
2. Dusun II 85 9
3. Dusun III 43 4
4. Dusun IV 64 7
5. Dusun V 32 3
6. Dusun VI 112 11
7. Dusun VII 49 5

Jumlah 437 44
Sumber: Data Sekunder Tahun 2010

Adapun cara penarikan individu  sebagai sampel  pada tiap-tiap dusun dilakukan

dengan cara diundi. Teknik pengundianya yaitu dengan menulis  nama  responden

pada kertas kecil yang digulung sesuai dengan jumlah populasi yang ada pada
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setiap Dusun. Kemudian nama responden dimasukkan ke dalam kotak undian, lalu

dikocok dan dikeluarkan, nama yang keluar diambil sebagai sampel, kemudian

nama yang keluar tersebut tidak diikutkan kembali ke dalam undian.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan

penelitian, sebagai suatu faktor yang berperan peristiwa atau gejala-gejala yang

akan diteliti (Sumadi Surya Brata, 1983:79)

Berdasarkan pendapat di atas, yang dimaksud dengan variabel penelitian yaitu

suatu yang menjadi objek dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi

variabel adalah: karakteristik sosial ekonomi kepala keluarga petani yang

bertempat tinggal di Desa Labuhan Ratu I, yang indikatornya meliputi umur

kepala keluarga petani padi, tingkat pendidikan formal, rata-rata jumlah anak yang

dimiliki, jumlah jiwa tanggungan keluarga, luas kepemilikan lahan, tingkat

pendapatan, pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga petani padi.

2. Definisi Operasional Variabel

1. Umur Kepala Keluarga Petani

Umur kepala keluarga pada saat penelitian ini dilaksanakan

dikelompokkan dalam usia produktif dan tidak produktif.

Adapun kriterianya dikategorikan sebagai berikut :

Golongan produktif : yaitu berumur 19-64 tahun

Golongan tidak produktif : yaitu berumur 65 tahun ke atas.

2. Tingkat Pendidikan Formal Kepala Keluarga
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Tingkat pendidikan kepala keluarga dalam penelitian ini adalah

pendidikan formal yang ditempuh oleh kepala keluarga dihitung

berdasarkan tingkat pendidikan sekolah. Adapun kriterianya adalah

sebagai berikut:

a. Pendidikan Rendah = SD, MI, SMP dan MTs

b. Pendidikan Sedang = SMA, MA dan SMK

c. Pendidikan Tinggi = Perguruan Tinggi/ PT

3. Jumlah Anak Yang Dimiliki

Jumlah anak yang dimiliki adalah banyaknya anak yang dimiliki dan

menjadi tanggungan kepala keluarga. Dan dikelompokkan menjadi:

a. Sedikit apabila jumlah anak < 3 orang

b. Banyak apabila jumlah anak > 3 orang

4. Jumlah Jiwa Tanggungan Kepala Keluarga Petani

Jumlah jiwa tanggungan kepala keluarga dalam keluarga adalah

banyaknya jumlah anggota keluarga yang masih menempati atau

menghuni beban atau tanggungan kepala keluarga dalam memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari.

Kriteria penggolongan tanggungan kepala keluarga yang digunakan adalah :

1. Kecil : apabila jumlah tanggungan kepala keluarga kurang dari atau

sama dengan 4 orang.

2. Besar : apabila jumlah tanggungan kepala keluarga lebih dari 4 orang.

5. Luas Kepemilikan Lahan Kepala Keluarga Petani Padi
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Luas kepemilikan lahan adalah lahan garapan yang dimiliki petani dan

dipergunakan untuk usaha tani yang diukur dengan satuan hektar:

1. Lahan Garapan Sempit : kurang dari 0,5 ha

2. Lahan Garapan Sedang : setara 0,5-2 ha

3. Lahan Garapan Luas : lebih dari 2 ha

6. Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga Petani

Tingkat pendapatan kepala keluarga dapat dikelompokan menjadi 2

kriteria, berdasarkan rata-rata pendapatan seluruh kepala keluarga, yaitu :

1. Pendapatan kepala keluarga di bawah atau sama dengan rata-rata

2. Pendapatan kepala keluarga di atas rata-rata.

Kriteria tingkat pendapatan tersebut diperoleh berdasarkan interval dengan

rumus sebagai berikut :

Jumlah seluruh pendapatan kepala keluarga/ respoden
Banyaknya jumlah kepala keluarga/ responden

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang

diperoleh kepala keluarga dalam jangka waktu satu bulan dan dihitung

dengan satuan rupiah. Baik pendapatan pokok, pendapatan tambahan/

sampingan maupun pendapatan total yang diperoleh selama satu bulan.

7. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Minimum Keluarga Petani
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Pemenuhan kebutuhan pokok keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah pemenuhan  kebutuhan pokok minimum yang meliputi sembilan bahan

pokok yang harus dipenuhi dan dihitung dengan cara jumlah pendapatan

keseluruhan responden dibagi dengan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga

dikali dengan 100%. Sehingga dapat diketahui persentase pemenuhan

kebutuhan pokok keluarga kepala keluarga petani padi.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan

pencatatan dengan sistematik frnomena-fenomena yang diselidiki (Sutrisno Hadi,

1983:136). Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi

lapangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu

keadaan lokasi penelitian dan keadaan subyek penelitian.

2. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu alat pengumpul data dengan menggunakan pertanyaan-

pertanyaan yang harus dijawab dengan tertulis oleh responden. Kuesioner

digunakan untuk mengetahui dan memperoleh data yang bersifat primer yang

berupa pertanyaan. Adapun data yang diambil meliputi:

1). Identitas responden/ kepala keluarga petani padi

2). Tingkat pendidikan kepala keluarga petani padi
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3). Jumlah anak yang dimiliki kepala keluarga petani padi

4). Jumlah jiwa tanggungan keluarga petani padi

5). Luas kepemilikan lahan kepala keluarga petani padi

6). Pendapatan kepala keluarga petani padi

7). Pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga petani padi

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkip

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda (Suharsimi Arikonto,

1998:236).

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data sekunder yang berhubungan

dengan penelitian ini, yaitu dari kepala desa atau lurah berupa data-data jumlah

kepala keluarga di Desa Labuhan Ratu 1.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis persentase yang

dilakukan dengan penyusunan distribusi sederhana. Distribusi yang frekuensinya

telah diubah dalam persentase (Arief Sadiman, 1990:96). Langkah pertama dalam

penyusunan distribusi persentase adalah membagi jumlah observasi dalam

masing-masing ketegori variabel (f) dengan jumlah frekuensi (N), setelah

pembagian dilakukan, hasilnya dikalikan 100 untuk menghasilkan persentase.
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Dalam distribusi sederhana total (t) dari persentase harus sama dengan 100 persen.

Namun jika ada pembulatan mungkin agak sedikit berbeda.

% = f x 100

N

Keterangan :

% = Persentase yang diperoleh

N = Jumlah frekuensi

f = Variabel

100 = Kostanta


