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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A.  Metode Penelitian 

 

 

Menurut The Liang Gie dalam Nursid (1988:75),metodologi adalah cara-cara 

yang dipakai untuk suatu bidang ilmu sebagai studi mengenai asas-asas dasar dari 

penyelidikan, yang seringkali melibatkan masalah-masalah tentang logika, 

penggolongan dan asumsi-asumsi dasar. 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Menurut Nazir (1986:63) metode deskriptif adalah: 

 

Suatu metode  dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu 

set  kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang.Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

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

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

diselidiki. 

 

 

Berdasarkan pendapat diatas, metode deskriptif adalah penelitian yang lebih 

mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya 

dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada dengan menempuh langkah-langkah 

pengumpulan, klasifikasi dan analisis/pengolahan data membuat kesimpulan dan 

laporan, dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu 

keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif situasi. Oleh karena itu, penelitian 
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ini berusaha mendeskripsikan dengan rinci mengenai tenaga kerja pada industri 

keripik di Kelurahan Segalamider. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

Populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diteliti. Menurut Sugiyono 

(2010:297), populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dankarakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya 

menurut Suharsimi (1998:115) menyatakan bahwa apabila seseorang akan 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Populasi pada penelitian ini adalah tenaga kerja 

yang bekerja pada industri keripik di Kelurahan Segalamider yang berjumlah 100 

orang tenaga kerja yang tersebar di 17 industri keripik. Dalam penelitian ini tidak 

menggunakan sampel, karena seluruh tenaga kerja tersebut dijadikan responden. 

 

C. Variabel  Penelitian  

 

 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Suharsimi, 2006:96). Selanjutnya menurut Idrus (2009:18) 

menyatakan bahwa variabel ialah konstruk-konstruk atau sifat-sifat yang sedang 

dipelajari yang memiliki variasi nilai. Berdasarkan pendapat tersebut, maka 

variabel dalam penelitian ini adalah deskripsi tenaga kerja pada industri keripik di 

Kelurahan Segalamider yang meliputi: (1) pendidikan terakhir, (2) pembagian 

kerja, (3) curahan jam kerja, (4) pendapatan tenaga kerja, (5) status pekerjaan 

pada industri keripik, dan (6) asal tenaga kerja.  
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D. Indikator Penelitian 

 

 

1. Pendidikan Terakhir 

 

 

Pendidikan terakhir adalah pendidikan formal terakhir yang ditamatkan oleh 

tenaga kerja pada industri keripik di Kelurahan Segalamider. Adapun kriteria 

pendidikan terakhir ini di bagi menjadi tiga jenjang pendidikan, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pendidikan dasar   : SD dan SMP 

b. Pendidikan menengah : SMA/SMK sederajat 

c. Pendidikan tinggi   : Diploma dan Sarjana 

 

2. Pembagian Kerja 

 

Tugas pekerjaan yang dimiliki oleh tenaga kerja yang bekerja pada industri 

keripik di Kelurahan Segalamider meliputi pengupas, pengolah atau menggoreng 

keripik, pengemas keripik dan penjaga kios. Oleh karena itu, untuk memudahkan 

penyelesaian tugas secara efektif dan efisien, maka berdasarkan tugas-tugas 

tersebut pembagian kerja digolongkan menjadi 2, yaitu: 

a. Bekerja pada bagian produksi 

b. Bekerja pada bagian pemasaran. 

 

3. Curahan Jam Kerja  

 

Curahan jam kerja dalam penelitian ini adalah waktu yang dicurahkan tenaga 

kerja pada industri keripik di Kelurahan Segalamider dalam sehari untuk 
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melaksanakan pekerjaan yang dihitung dengan satuan jam. Oleh karena itu, 

curahan jam kerja digolongkan menjadi: 

a. Tinggi, jika > 35 jam perminggu 

b. Rendah, jika ≤ 35 jam perminggu 

 

4. Pendapatan Tenaga Kerja 

 

Pendapatan pekerja dalam penelitian ini adalah pendapatan atau penghasilan 

pekerja  yang diterima setelah bekerja pada industri keripik di Kelurahan 

Segalamider. Berdasarkan UMK Kota Bandar Lampung pada tahun 2012 

diperoleh informasi bahwa tenaga kerja harus mendapatkan upah sebesar    

Rp.981.000,00 per bulan, maka pendapatan tenaga kerja dikategorikan sebagai 

berikut: 

a. Tinggi, jika ≥ UMK yaitu Rp 981.000,00. 

b. Rendah, jika < UMK yaitu Rp 981.000,00. 

 

5. Status Pekerjaan pada Industri Keripik 

 

Status pekerjaan adalah status pekerjaan tenaga kerja pada industri keripik di 

Kelurahan Segalamider, di mana pekerjaan yang dilakukan berdasarkan curahan 

jam kerja serta pendapatan yang diperoleh, maka status pekerjaan tersebut 

dikategorikan menjadi: 

a. Pekerjaan pokok 

b. Pekerjaan sampingan 
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6. Asal Tenaga Kerja 

 

Asal pekerja dalam penelitian ini adalah daerah asal tenaga kerja yang bekerja 

pada industri keripik pisang di Kelurahan Segalamider, maka asal tenaga kerja 

tersebut dikategorikan menjadi: 

a. Berasal dari Kelurahan Segalamider 

b. Berasal dari luar Kelurahan Segalamider 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Teknik Observasi  

 

Menurut Idrus(2011:101), observasi atau pengamatan merupakan aktivitas 

pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengambilan data 

penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Selain 

mengamati, peneliti juga mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitiannya, 

sehingga data tersebut nantinya yang akan diolah dalam penelitian dan dituangkan 

dalam skripsi. 

 

Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengumpulkan data melalui pengamatan dan catatan langsung terhadap industri 

keripik di Kelurahan Segalamider. Hal ini perlu dilakukan karena agar peneliti 

mengetahui secara jelas objek-objek yang berkaitan dengan penelitian yang 

nantinya akan dilakukan. 
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2. Teknik Kuesioner 

 

Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai 

sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti (Cholid dan Abu, 2003:76). 

Selanjutnya menurut Suharsimi (1998:140), menyatakan kuesioner adalah 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. 

Kuesioner ditujukan kepada tenaga kerja pada industri keripik di Kelurahan 

Segalamider. Penelitian ini menggunakan teknik kuesioner untuk memperoleh 

gambaran responden, yaitu  meliputi pendidikan terakhir, pembagian kerja, 

curahan jam kerja, pendapatan tenaga kerja, status pekerjaan pada industri keripik 

dan asal tenaga kerja. 

 

3. Teknik Dokumentasi 

 

Teknik dokumentasi menurut Suharsimi (2006:236) adalah suatu cara mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan-catatan transkrip, 

buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya. Teknik dokumentasi digunakan 

dengan maksud untuk memperoleh data yang bersifat sekunder, yaitu berupa data 

mengenai lokasi penelitian, dalam hal ini adalah Kelurahan Segalamider yang 

bersumber dari monografi dan profil kelurahan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis 

tabel dalam bentuk persentase. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan 

dan diinterpretasikan untuk memberikan pengertian dari data tabel yang disajikan, 
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yang selanjutnya disusun dan dianalisis sebagai laporan hasil penelitian. Analisis 

data yang telah diperoleh dari responden menggunakan analisis persentase (%) 

dengan rumus, sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Keterangan: 

% : Persentase yang diperoleh 

n : Jumlah nilai yang diperoleh 

N : Jumlah responden 

100% : Konstanta (Muhammad Ali, 1987:184). 

 


