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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

 

A. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Menurut Moh. Nazir (1983:63), metode deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek suatu set keadaan, suatu sistem 

pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif 

merupakan suatu cara atau langkah untuk mengartikan, memahami, mempelajari, 

dan meneliti serta melukiskan fenomena dalam pencapaian suatu tujuan dengan 

mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. 

 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Suharsirmi Arikunto (1998:116), yang dimaksud dengan populasi adalah 

keseluruhan subyek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 

pedagang kaki lima di sekitaran danau buatan  di Ogan Permata Indah Jakabaring 

Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Kota Palembang yang terserap yaitu 
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sebanyak 98 pedagang dan 7 penjaja jasa perahu sehingga keseluruhan populasi 

adalah 105 orang. 

 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2006:117). Oleh karena itu, untuk menentukan besarnya sampel dalam 

penelitian bila subyek kurang dari 100 lebih baik diambil semuanya, bila subyek 

lebih dari 100, maka dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih 

(Suharsimi Arikunto, 1998:117). 

 

Dikarenakan populasi dari subyek penelitian adalah 105 orang, maka peneliti akan 

mengambil 50% dari populasi yaitu sekitar 53 orang pedagang. Adapun teknik 

pengambilan sampel adalah dengan cara Proporsional Random Sampling. Dari 

nama-nama responden akan diambil sebanyak 53 nama dengan cara diacak, agar 

peluang tetap sama maka dimasukkan juga kertas kosong sebagai pengganti nama 

yang keluar pada setiap pengambilan sampel. Berikut tabel pengambilan sampel 

 

Tabel 2. Jumlah Sampel yang Digunakan dalam Penelitian  

 

 

 

 

 

No Jenis dagangan 
Jumlah 

Populasi 
Persentase 

pengambilan sampel 
Jumlah sampel yang 

didapat 

1 Es kelapa muda 72 50% 36 

2 Makanan 21 50% 11 

3 Voucher pulsa ponsel 7 50% 4 

4 Jasa perahu 5 50% 2 

Jumlah 105 - 53 
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C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

 

1. Variabel Penelitian 

Langkah penting dalam penelitian ini adalah penentuan variabel penelitian. 

Variabel penelitian diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi obyek 

pengamatan penelitian, sering pula dinyatakan variabel penelitian ini sebagai 

faktor-faktor yang berperanan dalam peristiwa atau gejala-gejala yang akan diteliti 

(Sumadi Suryabrata, 2000:72) 

 

Penelitian ini menggunakan satu variabel (variabel tunggal ) yaitu karakteristik 

sosial ekonomi kepala keluarga pedagang di sekitar objek wisata buatan Danau 

Buatan Ogan Permata Indah Jakabaring yang meliputi : Jumlah tanggungan 

keluarga, pendidikan, modal yang dimiliki, status modal yang dimiliki, jumlah 

jam bekerja, kondisi rumah serta alasan berdagang. 

 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan 

ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak 

atau variabel tersebut (Moh. Nazir, 1983:152). 

 

2.1. Karakteristik Sosial 

Sesuai dengan definisi karakteristik sosial ekonomi menurut I Gusti Ngurah dan 

Akhir Harahap dalam Aris Ananta maka pada penelitian ini akan dibahas 

mengenai karakteristik sosial yang dalam hal ini merupakan karakteristik si 
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pedagang sebagai kepala keluarga yang dapat mempengaruhi status sosial 

seseorang.  

 

2.1.1 Tanggungan Keluarga 

Tanggungan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah anggota 

rumah tangga baik anak maupun bukan anak yang masih menjadi tanggungan 

responden. Jawaban akan didapatkan berdasarkan pengakuan responden. 

 

2.1.2 Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenjang pendidikan 

sekolah (formal) terakhir yang ditempuh oleh responden. Dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No.20 tahun 2003 pasal 17, 18 dan 19 tentang sistem 

pendidikan dibagi menjadi 3 jenjang pendidikan yaitu : 

a. Pendidikan dasar : Tamat SD dan tamat SMP 

b. Pendidikan menengah : Tamat SMA/SMK 

c. Pendidikan tinggi : Tamat Diploma/Sarjana 

 

Dari pengertian di atas maka acuan yang akan diambil dalam penelitian ini adalah  

a. Pendidikan rendah adalah pedagang yang hanya menamatkan sekolahnya 

sampai Sekolah Menengah Pertama 

b. Pendidikan sedang adalah pedagang yang menamatkan sekolahnya sampai 

Sekolah Menengah Atas, sedangkan 

c. Pendidikan tinggi adalah pedagang yang hanya menamatkan sekolahnya 

sampai Sekolah tinggi setingkat Diploma/Sarjana. 
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2.2 Karakteristik Ekonomi 

Sedangkan untuk karakteristik ekonomi yang akan dibahas adalah karakteristik 

usaha perdagangan yang sedang dilakukan meliputi modal, pendapatan, jam 

bekerja, alasan berdagang serta tanggungan keluarga yang dimiliki. 

 

2.2.1 Modal Yang Dimiliki 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim pustaka phoniex, 1997:581) Modal 

adalah uang pokok atau uang yang dipakai sebagai induk dalam berniaga, melepas 

uang dan sebagainya. Modal juga dapat berarti harga benda, uang harga dan 

sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang 

menambah kekayaan dan  sebagainya atau bekal untuk mencapai sesuatu maksud. 

 

Yang dimaksudkan dengan modal dalam penelitian ini sesuai dengan salah satu 

pengertian di atas yaitu uang pokok atau uang yang dipakai sebagai induk dalam 

berniaga, melepas uang dan sebagainya. Mengenai besar kecilnya modal akan 

diketahui setelah penelitian dilakukan, data yang didapat saat penelitian akan 

dibuat interval kelasnya sehingga didapat mengenai pedagang yang modalnya 

besar, sedang maupun kecil. 

 

2.2.2 Status Kepemilikan Modal 

Sesuai dengan yang telah dituliskan pada tinjauan pustaka maka yang 

menjelaskan bahwa status kepemilikan adalah keadaan seseorang dalam 

kepunyaan maka yang menjadi acuan pada penelitian ini mengenai status 

kepemilikan modal itu sendiri apakah meminjam atau memang milik sendiri, 
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sedangkan untuk jawabannya akan didapat setelah melakukan penelitian di 

lapangan. 

 

 

2.2.3 Tingkat Pendapatan 

Tingkat pendapatan adalah hasil usaha yang diperoleh oleh setiap pedagang yang 

bekerja dari pekerjaan pokok dan sampingan/tambahan dalam jangka waktu 1 

bulan dan dihitung dengan nilai rupiah. Data ini diperoleh dengan cara 

menanyakan kepada pedagang yang berjualan di sekitar Danau Ogan Permata 

Indah Jakabaring dengan panduan kuesioner tingkat pendapatan sesuai dengan 

pendapatan mereka selama satu bulan setelah itu akan dibuat kelas interval yang 

membagi pendapatan para pedagang menjadi tiga kelas yaitu pendapatan tinggi, 

sedang dan rendah setelah itu dibandingkan dengan UMR Kota Palembang tahun 

2011 yaitu sebesar Rp.1.095.831 yang berlaku mulai/terhitung tanggal 01 Januari 

2011. 

 

 

2.2.4 Tingkat Kemiskinan 

Sesuai dengan pengertian yang telah dijelaskan mengenai kriteria miskin pada bab 

sebelumnya maka penelitian ini akan mengacu pada kriteria miskin menurut 

Sajogyo tersebut sebagai berikut : 

 Miskin, jika tingkat pengeluaran ekuivalen beras per orang per tahun 480 Kg. 

 Miskin sekali, jika tingkat pengeluaran ekuivalen beras per orang per tahun 

360 Kg. 

 Paling miskin, jika tingkat pengeluaran ekuivalen beras per orang per tahun 

270 Kg. 
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Sesuai dengan pengertian dari Sajogyo di atas dan dikonversikan dengan harga 

beras di lokasi penelitian yaitu senilai Rp. 6000 per kilogram. Sesuai dengan 

konversi tersebut didapatkan hasil yaitu sebuah keluarga dikatakan miskin, jika 

tingkat pengeluaran ekuivalan per orang per tahun sejumlah Rp. 2.880.000, atau 

senilai dengan Rp. 240.000,00 perbulan, sedangkan apabila tingkat pengeluaran 

ekuivalennya lebih dari Rp 240.000,00 per orang per bulan maka keluarga 

tersebut dapat dikatakan mampu atau tidak miskin.  

 

 

2.2.5 Kondisi Rumah Pedagang 

Sesuai dengan pengertian yang telah dijelaskan pada bab 2 maka peneliti 

menyadur perhitungan perumahan seperti yang dijelaskan oleh BPS yaitu ketujuh 

komponen kualitas yang digunakan dalam penghitungan indeks kualitas rumah 

diberi skor sebagai berikut : 

 

Tabel 3. Komponen Penilaian Kondisi Kualitas Rumah Menurut BPS 

 

Komponen 
Kualitas Skor 

A B A B 

Lantai Keramik marmer atau granit Lainnya 1 0 

Luas lantai per kapita >  10 m2 Lainnya 1 0 

Dinding Tembok Lainnya 1 0 

Atap Kayu/sirap, beton Lainnya 1 0 

Fasilitas penerangan Listrik Lainnya 1 0 

Fasilitas air minum Leding Lainnya 1 0 

Jamban Milik sendiri Lainnya 1 0 

Catatan : Skor awal untuk setiap rumah = 1 

 

 



 32 

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan dari skor yang dimiliki oleh suatu 

rumah tinggal dan bernilai antara 1 sampai dengan 8. Dari tabel di atas maka pada 

penelitian ini yang dinyatakan dengan rumah tidak baik untuk dihuni adalah 

rumah yang memiliki indeks kualitas rumah di bawah 4, rumah yang baik adalah  

rumah yang memiliki indeks kualitas rumah dengan nilai 4-6, sedangkan untuk 

rumah yang memiliki Indeks Kualitas Rumah 6 ke atas dapat dinyatakan sebagai 

rumah yang sangat baik untuk dihuni dan berkemungkinan membuat keluarga 

tersebut menjadi lebih nyaman dan sehat. 

 

2.2.6 Jumlah Jam Bekerja 

Seperti salah satu pengertian yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka yaitu  

jam kerja adalah waktu yang dijadwalkan untuk perangkat peralatan yang 

dioperasikan atau waktu yang dijadwalkan bagi pegawai untuk bekerja. Jam kerja 

bagi seseorang sangat menentukan efisiensi dan produktivitas kerja. Maka pada 

penelitian yang akan dilaksanakan akan mengangkat mengenai seberapa lama para 

pedagang tersebut menjajakan dagangannya. Jawaban dari pertanyaan tersebut 

akan didapat pada saat penelitian dilaksanakan dengan patokan waktu ideal dalam 

bekerja yaitu 7 jam. 

 

 

2.2.7 Alasan Berdagang 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Tim pustaka phoniex, :28) alasan adalah 

dasar, hakekat, asas atau dasar bukti (keterangan yang dipakai untuk menguatkan 

pendapat) selain itu alasan juga dapat berarti sesuatu yang menjadi pendorong 

untuk melakukan sesuatu sedangkan apabila dikaitkan dengan masalah peradilan 
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alasan juga dapat berarti membenarkan perlakuan tindak pidana dan 

menghilangkan kesalahan terdakwa. 

 

Menurut pengertian di atas maka dalam penelitian ini akan diambil salah satu dari 

beberapa pengertian di atas yaitu sesuatu yang menjadi pendorong untuk 

melakukan sesuatu. Maka yang dimaksudkan dengan alasan berdagang pada 

penelitian ini adalan sesuatu yang menjadi pendorong kepala keluarga sehingga ia 

ingin menjadi seorang pedagang. Jawaban kuesioner pada saat penelitian yang 

akan dilaksanakan nanti akan menjawab alasan dari para kepala keluarga yang 

akan dijadikan responden. 

 

 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

 

1. Observasi 

Menurut Nursid Sumaatmadja (1988:105) menjelaskan bahwa teknik observasi 

merupakan teknik pengumpulan data yang aktual dan secara langsung di 

lapangan. Dalam penelitian ini, teknik observasi dilaksanakan dalam rangka 

mengumpulkan data primer dengan cara mengadakan pengamatan langsung di 

lapangan untuk mendapatkan data tentang keadaan lingkungan danau buatan Ogan 

Permata Indah (OPI) Jakabaring, keadaan topografi, jenis pekerjaan dan jenis 

usaha yang dilakukan keluarga Kelurahan 15 Ulu Jakabaring di Obyek Rekreasi 

Danau Buatan Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Kecamatan Seberang Ulu I 

Kota Palembang. 

 

 



 34 

2. Wawancara Terstruktur 

Menurut Nursid Sumaatmadja (1988:106) menjelaskan bahwa teknik wawancara 

merupakan teknik pengumpulan data yang membantu dan melengkapi 

pengumpulan data yang tidak dapat diungkapkan oleh teknik observasi. Dalam 

penelitian ini teknik wawancara dilakukan secara langsung dengan para pedagang 

yang berdagang disekitaran Obyek Wisata Danau Buatan Ogan Permata Indah 

(OPI) Jakabaring secara terstruktur. Teknik wawancara ini dilengkapi dengan 

kuesioner, dan hal-hal yang ditanyakan adalah tentang umur pedagang, tingkat 

pendidikan, status pekerjaan, tingkat pendapatan, pemenuhan kebutuhan pokok 

dan tanggungan keluarga pedagang yang berdagang di sekitaran Obyek Wisata 

Danau Buatan Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Kota Palembang. 

 

3. Dokumentasi 

Menurut Nursid Sumaatmadja (1988: 108) menjelaskan bahwa teknik 

dokumentasi adalah cara untuk rnemperoleh data dalam rangka analisa masalah 

yang sedang diteliti, dalam hal ini penulis mengumpulkan data sekunder yang 

didapat dari Kantor Kelurahan 15 Ulu Jakabaring Kecamatan Seberang Ulu I Kota 

Palembang berupa monografi Kelurahan 15 Ulu serta peta administratifnya. 

Selain itu data juga didapat dan pengelola Obyek Rekreasi Danau Buatan OPI 

berupa keadaan umum daerah penelitian serta banyaknya pedagang yang 

berwirausaha di obyek wisata Danau Buatan Ogan Permata Indah (OPI) 

Jakabaring Kota Palembang. 
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E. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

persentase yang dilakukan dengan penyusunan distribusi persentase sederhana 

(Arief Sadiman., 1990:96). Langkah menyusun distribusi persentase yang pertama 

adalah membagi jumlah observasi dalam masing-masing kategori variabel (f) 

dengan jumlah frekuensi (N), setelah dibagi, hasilnya dikalikan 100 untuk 

menghasilkan persentase. Distribusi sederhana total (T) dan persentase harus sama 

dengan 100, namun jika ada pembulatan mungkin sedikit beda. Adapun rumus 

mencari persentase adalah sebagai berikut: 

Persentase (%)  = 100x
N

f
 

Keterangan :  

% = Persentase yang diperoleh 

f = Variabel  

N = Jumlah frekuensi 

100 = Konstanta (Arief Sadiman, 1990:96).   

 

 

 


