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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu metode yang sesuai dengan

masalah yang diteliti sehingga dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan yang

diharapkan. Metode penelitian sangat diperlukan untuk menentukan data dan

pengembangan suatu pengetahuan serta untuk menguji kebenaran suatu

pengetahuan.

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif. Sesuai dengan

pendapat Sumadi Suryabrata (2000:18) metode penelitian deskriptif adalah suatu

metode yang bertujuan membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan

akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Hal ini

sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2006:195) yang mengatakan bahwa

metode yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan

atau suatu fenomena.

Berdasarkan pendapatan di atas, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui

bagaimana status sosial ekonomi orang tua siswa kelas XI yang tidak tuntas pada

mata pelajaran geografi di SMA Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung

Tengah tahun 2010.

B. Populasi
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Menurut Suharsimi Arikunto (2006:130) populasi adalah keseluruhan subjek

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua siswa, dimana

orang tua disini diambil salah satu diantara kedua orang tua yang berstatus sebagai

kepala keluarga di SMA Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

Populasi dalam penelitian ini hanya berjumlah 24 orang, maka tidak dilakukan

penarikan sampel, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:118), variabel adalah objek penelitian atau

apa yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Sedangkan menurut

Sumadi Suryabrata (2005:25) variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi

objek pengamatan penelitian. Dari pengertian di atas berarti dalam sebuah

penelitian yang akan dilakukan haruslah jelas apa yang menjadi variabel

penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian yaitu status

sosial ekonomi orang tua yang meliputi : pendidikan formal, jumlah anggota

keluarga, pendapatan dan jenis pekerjaan orang tua.

2. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sumadi Suryabrata (2003:29) definisi operasional adalah definisi yang

didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi).

a. Pendidikan orang tua yang dimaksud adalah pendidikan (formal) akhir yang

pernah ditempuh orang tua siswa. Pendidikan orang tua siswa kelas XI IPS di
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SMA Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2010, dalam

penelitian ini tingkat pendidikan orang tua mengacu pada UU. Sisdiknas, yang

membagi pendidikan formal menjadi tiga kriteria yaitu:

a. Tingkat pendidikan dasar yaitu SD dan SMP

b. Tingkat pendidikan sedang yaitu SMA

c. Tingkat pendidikan tinggi adalah Perguruan Tinggi atau Akademi

b. Pendapatan orang tua yang dimaksud adalah suatu hasil yang diterima

seseorang (orang tua) baik berupa uang, barang, jasa yang diperoleh pada

periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam rupiah selama satu bulan.

Untuk menentukan kriteria pendapatan orang tua siswa dapat digunakan

dengan menggunakan rumus:

Rata-rata pendapatan =

Dari rumus tersebut, maka didapat kriteria pendapatan orang tua yaitu sebagai

berikut:

a. Pendapatan orang tua siswa di atas rata-rata, jika pendapatan yang

diperoleh orang tua siswa > Rp 806.250 perbulan.

b. Pendapatan orang tua siswa di bawah atau sama dengan rata-rata, jika

pendapatan yang diperoleh orang tua siswa Rp 806.250 perbulan.

Nominal sebagai pembatas rata-rata pada kriteria di atas, diperoleh setelah

dilakukan penelitian dan selanjutnya dilakukan perhitungan.

c. Jumlah anggota keluarga yang dimaksud adalah jumlah anggota keluarga yang

menjadi tanggung jawab kepala keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pokok

yaitu anak ataupun anggota keluarga lainnya yang ikut dengan kepala keluarga.

Jumlah seluruh pendapatan orang tua siswa

Banyaknya orang tua siswa
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Jumlah anggota keluarga dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua

kriteria berdasarkan pada pendapat Abu Ahmadi (2000:205), yaitu sebagai

berikut :

1. Keluarga dinyatakan besar apabila jumlah anggota keluarga lebih dari 5

orang.

2. Keluarga dinyatakan kecil apabila jumlah anggota keluarga kurang atau sama

dengan 5 orang.

c. Jenis pekerjaan orang tua

Jenis pekerjaan yang dimaksud adalah jenis pekerjaan pokok orang tua siswa

yang tidak tuntas belajar geografi. Jenis pekerjaan pokok adalah pekerjaan

utama yang dilakukan orang tua siswa yang merupakan sumber penghasilan

utama dalam memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jenis pekerjaan orang tua

dalam penelitian ini mengacu pada klasifikasi Mulyanto Sumardi (1985:92),

yang membagi jenis pekerjaan dalam 3 kriteria, yaitu:

1. Pegawai negeri (termasuk ABRI)

2. Petani (termasuk buruh tani)

3. Wiraswasta, meliputi usaha perdagangan, bidang jasa dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Dokumentasi
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Dalam bukunya Suharsimi Arikunto (2006:231), teknik dokumentasi adalah suatu

cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan,

buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Dalam tehnik ini data

diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Biasanya

dokumen itu dipegang oleh pengurus setempat. Teknik dokumentasi dalam

penelitian ini untuk mengetahui hasil ketuntasan belajar mid semester kelas XI

IPS SMA Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Teknik Kuesioner

Menurut Cholid Narbuko, (2007:76), kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan

rangkaian pertanyaan tertulis mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan

diteliti. Menurut Hadari Nawawi dalam Pabundu Tika, (2005:54) Koesioner

adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah

pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Koesioner dalam

penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai pendidikan orang tua,

pendapatan orang tua, dan jumlah anggota keluarga.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data bentuk Persentase (%).

Analisis persentase yang dilakukan yaitu dengan penyusunan distribusi

persentase. Teknik persentase ini digunakan untuk mendapatkan pengertian yang

jelas dari data yang diperoleh. Selain itu juga, distribusi data pada masing-masing

kategori dapat diketahui dengan jelas dan dapat disimpulkan (Pabundu Tika,

2005:75). Langkah pertama dalam menyusun suatu distribusi adalah membagi

jumlah observasi dalam masing-masing variabel dengan jumlah frekuensi. Setelah
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dilakukan pembagian, hasilnya dikalikan 100 untuk memperoleh persentase. Hasil

dari total perhitungan persentase sederhana harus sama dengan 100%. Selanjutnya

hasil penelitian dideskripsikan secara sistematis sebagai hasil penelitian. Menurut

pendapat Arief Sukadi Sadiman, (1991:96) merumuskan teknik persentase sebagai

berikut :

% = 100x
N

f

Keterangan :

% = Persentase

f = Nilai yang diperoleh

N = Jumlah Nilai

100 = Konstanta (100%)


