
I. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Mohammad

Ali (1985:84), atau menjawab

permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, dilakukan dengan menempuh

langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi dan analisis atau pengolahan data, membuat

kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang sesuatu

keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi situasi

Berdasarkan pendapat tersebut, penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan

untuk menggambarkan suatu keadaan secara objektif terhadap situasi dan keadaan yang

menjadi faktor penyebab ibu rumah tangga bekerja sebagai buruh pabrik.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi



Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto:2006:130). Populasi

dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga di Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi

Besar Kabupaten Lampung Tengah yang bekerja sebagai

buruh pabrik di PT Great Giant Pineapple tahun 2010, sebanyak 157 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto:2006:131).

Mengingat populasi penelitian ini bersifat homogen, maka sebagai pedoman dalam

pengambilan sampel yaitu apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik ambil semuanya

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya lebih

besar, dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih (Suharsimi

Arikunto,2006:134).

Pengambilan sampel dalam penelitian ini sebesar 25% dari populasi yaitu sebanyak 39 ibu

rumah tangga di Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

yang bekerja sebagai buruh pabrik di PT Great Giant Pineapple.

Pengambilan sampel ini ditentukan secara proposional random sampling yaitu pengambilan

sampel berdasarkan besarnya perbandingan populasi atau suatu kelompok secara acak atau

rambang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sumadi Suryabrata (2000

kelompok-kelompok yang tersedia itu diambil sampel-sampel yang sebanding dengan

besarnya kelompok dan pengambilanya secara rambang, maka teknik ini disebut

pengambilan sampel secara rambang propor

Dengan demikian, pengambilan sampel ini dilakukan dengan mengambil sejumlah orang

sebanyak 25% dari populasi pada setiap dusun di Desa Poncowati yang diambil secara acak.

Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan antara populasi

dengan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel  4: Populasi Dan Sampel Penelitian Ibu Rumah Tangga Di setiap Dusun di
Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2009 yang Bekerja Sebagai Buruh Pabrik.

No Dusun Populasi (Jiwa) Sampel (25%)
1.
2.
3.

Anoman
Baruno
Sugriwo

52
56
49

13
14
12

Jumlah 157 39

Sumber: Catatan Kepala Dusun Desa Poncowati Tahun 2009

Langkah-langkah pengambilan sampel untuk menentukan responden dengan cara undian,

yaitu menulis nama calon responden pada kertas, kemudian digulung dan dimasukan dalam

kotak. Dengan tanpa prasangka mengambil gulungan sebanyak yang dibutuhkan sehingga

nama yang tertera itulah yang menjadi sampel dalam populasi.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

dengan variabel penelitian yaitu suatu yang menjadi objek dalam penelitian. Variabel

penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab ibu rumah tangga

di  Desa  Poncowati  yang  bekerja  sebagai  buruh  pabrik.  Indikatornya meliputi:

pendapatan kepala rumah tangga rendah,  banyaknya jumlah jiwa dalam rumah tangga dan

tidak terpenuhinya pemenuhan kebutuhan pokok minimum rumah tangga.



2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Pendapatan Kepala Rumah Tangga.

Pendapatan kepala rumah tangga adalah pendapatan kepala rumah tangga yang dihitung

dengan nilai rupiah setiap bulan. Indikator yang diukur adalah jumlah pendapatan kepala

rumah tangga yang dihasilkan setiap bulannya. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- Di atas rata-rata pendapatan kepala rumah tangga



- Di bawah  rata-rata atau sama dengan pendapatan kepala rumah tangga

b. Tidak terpenuhinya pemenuhan kebutuhan pokok minimum rumah tangga.

Pemenuhan kebutuhan pokok yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat

pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup sembilan bahan pokok yang dihitung dalam

satuan rupiah per kapita per bulan berdasarkan pendapat dari Totok Mardikanto. Adapun

harga kebutuhan pokok disesuaikan dengan harga jual di pasar Bandar Jaya Kecamatan

Terbanggi Besar pada saat penelitian, dengan kriteria sebagai berikut:

- Terpenuhi apabila jumlah pemenuhan kebutuhan pokok minimum per rumah tangga

per tahun >100% dari hasil pendapatan total rumah tangga  yang dibagi dengan

pemenuhan kebutuhan pokok minimum per rumah tangga (pemenuhan kebutuhan

pokok minimum per kapita per tahun dikalikan dengan banyaknya jiwa dalam rumah

tangga).

- Tidak terpenuhi apabila jumlah pemenuhan kebutuhan pokok minimum per rumah

pendapatan total rumah tangga yang dibagi

dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum per rumah tangga (pemenuhan

kebutuhan pokok minimum per kapita per

tahun dikalikan dengan banyaknya jiwa dalam rumah tangga).

c. Jumlah jiwa dalam rumah tangga.

Jumlah jiwa dalam rumah tangga yang dimaksud adalah seluruh jiwa yang menjadi

tanggungan kepala keluarga. Anggota rumah tangga terdiri dari kepala keluarga itu

sendiri, istri, anak, orang tua, pembantu, famili atau yang lainya, yang tinggal dan hidup

dibawah satu atap dan makan dari satu dapur selam  enam  bulan  atau  lebih. Jumlah

jiwa  dalam  rumah tangga dinyatakan dalam  satuan orang. Ada pun kriteria  jumlah jiwa

dalam rumah  tangga  buruh wanita dalam penelitian ini adalah:

- Digolongkan sedikit apabila dalam satu rumah tangga terdiri dari ≤ 5jiwa.

- Digolongkan banyak apabila d ˃alam satu rumah tangga terdiri dari  5jiwa.



D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan secara

langsung terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu

keadaan lokasi penelitian, cara bekerja ibu rumah

tangga sebagai buruh pabrik dan waktu bekerja ibu.

2. Teknik Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara secara terstruktur yaitu dengan menggunakan

kuesioner untuk memandu setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada ibu rumah

tangga di Desa Poncowati yang bekerja sebagai buruh pabrik, untuk memperoleh data tentang

pendapatan kepala rumah tangga, jumlah jiwa dalam rumah tangga, pemenuhan kebutuhan

pokok minimum rumah tangga, identitas responden, cara responden melakukan pekerjaannya

sebagai buruh pabrik dan upah responden sebagai buruh pabrik.

3. Teknik Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah cara memperoleh data dalam rangka analisa masalah yang sedang

diteliti. Penulis memerlukan berbagai informasi dari dokumen-dokumen yang berkaitan

dengan objek yang akan dipelajari (Nursid Sumaatmadja, 1988:109). Teknik dokumentasi ini

digunakan untuk mendapatkan data sekunder mengenai data jumlah penduduk, jenis

pekerjaan penduduk, sejarah singkat desa dan peta Desa Poncowati.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis dalam bentuk persentase. Data

yang telah diperoleh dari data hasil penelitian dimasukan dalam tabel menurut jawaban dan



selanjutnya digunakan sebagai dasar deskripsi laporan penelitian. Ada pun rumusan

analisisnya adalah sebagai berikut:

%=
N

n x 100

Keterangan: %     : Persentase yang diperoleh

n : Jumlah nilai yang diperoleh

N : Jumlah seluruh nilai reponden

100 : Konstanta (Mohammad Ali,1985:184)


