
III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Menurut Sumardjono (1997:27), yang dimaksud dengan penelitian merupakan

proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang

sistematis dan terencana yang dilandasi metode ilmiah. Pada penelitian kali ini

menggunakan metode deskriptif dengan tipe penelitian kuantitatif. Penelitian

deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial

tertentu dilakukan dengan teknik menghimpun fakta dengan kuesioner

(Singarimbun dan Effendi, 1989: 4)

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk meneliti dan menggambarkan fakta

dan data dengan sistematis secara faktual dan akurat. Penggambaran tersebut

dilakukan berdasarkan analisis dari fenomena yang disusun dengan data

kuantitatif mengenai faktor penyebab anak putus sekolah (studi kasus di Dusun IV

Kelurahan Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada 43 anak yang putus sekolah di Dusun IV

Kelurahan Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung

Tengah. Dipilihnya lokasi ini dikarenakan dirasa dapat mewakili atas kelompok
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serupa lainnya yang ada di Lampung Tengah dikarenakan di Dusun IV Kelurahan

Tanjung Ratu masih banyak anak yang putus sekolah yaitu berjumlah 43 anak.

C. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah gambaran tentang fenomena yang akan diteliti

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah. Definisi

konseptual ini diharapkan dapat menyederhanakan seluruh pemikiran dalam

penelitian ini. Dengan adanya definisi konseptual ini, diharapkan dapat

memudahkan dalam memahami dan menafsirkan berbagai teori yang

berhubungan dengan penelitian ini.

1. Faktor Intelegensi (X1)

Intelegensi merupakan kecerdasan, kemampuan, ataupun kepintaran untuk

memecahkan masalah yang dihadapi. Intelegensi  sering dikaitkan dengan anak

yang masih sekolah, anak yang memiliki nilai bagus ataupun sering mendapat

juara di sekolahannya dianggap anak yang cerdas yang memiliki inteligensi

tinggi. Begitupun sebaliknya, anak yang semasa sekolahnya mendapatkan nilai

yang tidak bagus ataupun tidak pernah mendapatkan juara di sekolahnya dianggap

anak yang memiliki inteligensi atau kecerdasan yang rendah.

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa intelegensi adalah suatu kemampuan

atau kecerdasan seseorang yang melibatkan proses berpikir secara rasional.

Intelegensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemanpuan atau

kecerdasan anak selama belajar di sekolah yang dapat dilihat dari kepintaran,
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kecerdasan, kemampuan, dan kerajinan anak. Kepintaran anak dapat dilihat dari

nilai raport anak dan peringkat atau rangking anak di sekolah. Apakah raport anak

tergolong baik atau tidak dan apakah anak pernah mendapatkan rangking atau

tidak. Kecerdasan anak dapat dilihat dari bagaimana anak mengerjakan soal

ulangan atau darimana anak memperoleh jawaban ketika mengerjakan soal

ulangan. Apakah dari kepintarannya atau dari temannya (mencontek).

Kemampuan dapat dilihat dari kemampuan anak dalam menerima dan memahami

materi yang diberikan oleh gurunya. Apakah anak bisa menerima dan memahami

atau tidak. Sedangkan kerajinan dapat dilihat dari kerajinan siswa dalam belajar

dan kerajinan siswa datang ke sekolah.

2. Faktor Ekonomi (X2)

Ekonomi adalah aturan-aturan atau cara pengelolaan suatu rumah tangga.

Ekonomi sering diukur dengan “uang”. Keluarga yang memiliki tingkat ekonomi

tinggi akan dengan mudah mengaturnya untuk kebutuhan keluarganya, sedangkan

keluarga yang memiliki ekonomi rendah akan kesulitan untuk mengaturnya.

Keadaan ekonomi keluarga dapat diukur dari: pekerjaan orang tua dan pendapatan

orang tua.

3. Anak Putus Sekolah (Y)

Selain keluarga, sekolah juga merupakan tempat yang memiliki peran penting

dalam mendidik anak-anak. Diharapkan dengan sekolah, anak-anak dapat

mempersiapkan mentalnya agar mampu hidup di dalam masyarakat.
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Putus sekolah merupakan proses berhentinya siswa dari suatu lembaga pendidikan

atau sekolah. Anak putus sekolah ialah seorang anak usia sekolah tidak dapat

menyelesaikan sekolahnya sampai lulus. Banyak faktor yang dapat menyebabkan

anak putus sekolah, namun dalam penelitian ini hanya akan diteliti tentang faktor

intelegensi dan faktor ekonomi.

D. Definisi Operasional dan Indikator Variabel

Untuk melihat operasionalisasi suatu variabel, maka variabel tersebut harus diukur

dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat memperjelas variabel yang

dimaksud, dengan kata lain definisi operasional semacam petunjuk pelaksanaan

bagaimana caranya mengukur suatu variabel (Singarimbun dan Effendi 1989: 46).

Dengan adanya definisi operasional maka pembahasan tidak akan meluas. Setiap

penelitian harus memiliki definisi operasional agar penelitian tersebut dapat

diukur. Ukuran dalam konsep penelitian inilah yang akan menentukan nilai dalam

suatu penelitian.

Definisi operasional dan indikator variabel dalam penelitian ini adalah:

a. Faktor Intelegensi (X1)

Indikator yang digunakan adalah:

1. Kepintaran

2. Kecerdasan

3. Kemampuan

4. Kerajinan
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b. Faktor Ekonomi (X2)

Indikator yang digunakan adalah:

1. Pekerjaan orang tua

2. Pendapatan orang tua

c. Anak Putus Sekolah (Y)

Indikator yang digunakan adalah:

1. Putus sekolah atau berhenti dalam jenjang (tidak sampai kelas terakhir

atau tidak sampai kelas 6 SD, 3 SMP atau 3 SMA)

2. Putus sekolah di ujung jenjang (sudah mencapai kelas 6 SD, 3 SMP, atau

3 SMA namun tidak sampai memperoleh ijasah)

3. Putus sekolah atau berhenti antara jenjang (sudah lulus dan memperoleh

ijasah namun tidak melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi)

E. Populasi dan Sample

1. Populasi

Sugiyono (2008: 117) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas; obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah para anak yang mengalami

putus sekolah. Berikut adalah jumlah anak yang mengalami putus sekolah:
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Tabel 1: Data Anak yang Putus Sekolah di Dusun IV Kelurahan Tanjung Ratu Ilir
Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah

No Nama Kelompok
Warga

Jumlah
Penduduk

Jumlah Anak Putus
Sekolah

1 RT 01 68 12

2 RT 02 67 10

3 RT 03 30 7

4 RT 04 39 9

5 RT 05 29 5

Jumlah 253 43
Sumber : Hasil Observasi di Dusun IV Kelurahan Tanjung Ratu Ilir tahun 2015

2. Sampel

Teknik sampling adalah cara pengambilan sampel dari suatu populasi. Menurut

Ali (1987: 62) sampel merupakan sebagian besar yang diambil dari keseluruhan

objek penelitian yang dianggap mewakili populasi dan pengambilannya

menggunakan teknik tertentu.

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive

sampling, yaitu tehnik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti

menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu (jika

orang maka berarti orang-orang tertentu) sesuai persyaratan (sifat-sifat,

karakteristik, ciri, kriteria) sampel yang mencerminkan populasi. Menentukan

besarnya sampel, peneliti berpedoman pada pendapat Arikunto (2006: 144) yaitu

sebagai berikut:

Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih
baik diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi.
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Selanjutnya bila subyeknya lebih besar dari 100 dapat diambil 10% - 15%
atau 20% - 25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari :

1. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana.
2. Sempitnya wilayah pengamatan dari setiap subyek karena menyangkut

hal banyak sedikitnya data.
3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti.

Berdasarkan pendapat diatas, maka jumlah sampel yang akan diambil dalam

penenlitian ini adalah sebesar jumlah populasi penelitian karena jumlah

populasinya kurang dari 100 yaitu 43 anak. Berikut adalah tabel distribusi sampel

dalam penelitian ini:

Tabel 2. Distribusi Sampel Penelitian di Dusun IV Kelurahan Tanjung Ratu Ilir
Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah

No Nama Kelompok
Warga

Populasi Sampel

1 RT 01 12 12 x 100% = 12
2 RT 02 10 10 x 100% = 10
3 RT 03 7 7 x 100% = 7
4 RT 04 9 9 x 100% = 9
5 RT 05 5 5 x 100% = 5

Jumlah 43 43
Sumber: Analisis Data Primer

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah populasi sebesar 43

anak, sehingga peneliti mengambil sampel 100% dari 43 anak adalah 43, jadi

sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 43 anak yang putus sekolah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan dapat di pertanggung jawabkan

kebenaran ilmiahnya, penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut :
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1. Kuesioner

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar isian atau daftar

pertanyaan tertulis yang telah disiapkan dan disusun sedemikian rupa

sehingga responden tinggal mengisi dan menandainya dengan cepat.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu

dengan menggunakan format Tanya jawab yang terencana, untuk

mengmpulkan data-data yang berhubungan dengan kelengkapan informasi.

3. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat non-

verbal. Observasi dapat menggunakan indera visual, pendengaran, rabaan dan

penciuman. Dalam penelitian ini metode observasi atau pengamatan

digunakan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai wilayah penelitian

dengan jelas.

4. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yang

berasal dari data atau sumber yang bersumber dari buku dan literatur

perpustakaan yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
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G. Teknik Pengolahan Data

1. Tahap Editing

Pada tahap ini data yang dapat diperiksa kembali apakah ada kesalahan dalam

melakukan pengisian yang tidak lengkap atau tidak jelas. Dalam tahap ini penulis

melakukan pengecekan terhadap kuesioner yang telah diisi oleh para responden

untuk menyeleksi apakah kuesioner tersebut diisi dengan benar atau tidak oleh

responden secara asal-asalan, sehingga kuesioner yang tidak sesuai tersebut tidak

digunakan dalam hasil penelitian.

2. Tahap Koding

Tahap mengklasifikasikan jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden

menurut jenis pertanyaan kuesioner dengan memberikan kode tertentu pada setiap

jawaban. Setelah penulis melakukan pengecekan terhadap kuesioner kemudian

penulis memberikan kode buat masing-masing pertanyaan yang ada didalam

kuesioner tersebut.

3. Tahap Tabulating

Pada tahap ini hasil kuesioner dimasukkan kedalam table dan kemudian

diinterpretasikan. Dalam tahap ini setelah kuesioner selesai diberikan kode maka

kuesioner tersebut disajikan didalam bentuk table dengan menggunakan kode-

kode yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian isi dari table tersebut

diinterpretasikan atau dijelaskan dalam bentuk kalimat agar lebih mudah untuk

dipahami oleh para pembaca.
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4. Tahap Interpretasi

Tahap ini dari penelitian yang berupa data yang diinterpretasikan agar lebih

mudah dipahami dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini,

setelah data-data tersebut selesai dijadikan table dan dihitung menggunakan SPSS

kemudian penulis menginterpretasikan hasil tabel dan perhitungan tersebut dan

mengambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis

kuantitatif. Adapun metode statistik yang digunakan adalah:

a. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas instrument penelitian digunakan untuk mengetahui tingkat kesahihan

atau keavalidan kuesioner penelitian. Pengujian validitas dilakukan dengan

menggunakan rumus korelasi product moment. Setelah perhitungan per item

pertanyaan dengan menggunakan rumus korelasi Product moment diperoleh (r-

hitung) maka angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka

kritik table korelasi nilai r (r-table). Jika nilai hitung product moment lebih kecil

atau di bawah angka kritik table korelasi nilai r maka pertanyaan tersebut tidak

valid. Sebaliknya jika nilai hitung product moment lebih besar atau diatas angka

kritik table korelasi nilai r maka pertanyaan tersebut valid (Singarimbun dan

Efendi, 1989: 137).
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Penguji validitas instrument penelitian dilakukan dengan menggunakan rumus

korelasi product moment, pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan sejauh

mana alat pengukuran itu dapat mengukur apa yang ingin diukur. Jadi untuk

dikatakan valid, suatu kuisioner tersebut harus mampu mengungkapkan sesuatu

yang dapat diukur (Singarimbun, 1991: 124). Rumus yang digunakan yaitu:

= (∑ )( ∑ )( ∑ )
Keterangan:

ryx : Koefisien Korelasi.

x : Skor pernyataan ke-n.

y : Skor total.

2. Uji Reliabilitas

Uji reabilitas menunjuk pada suatu pngertian bahwa suatu instrumen cukup dapat

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengmpulan data karena instrument sudah

baik. Instrumen yang sudah baik tidak bersifat tendensus mengarahkan responden

untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya,

yang reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila data

yang terkumpul memang benar atau sesuai dengan kenyataannya, maka berapa

kalipun akan sama. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu

(instrumen). Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan (Arikunto,

1998: 154).
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Untuk mencari realibilitas keseluruhan item adalah dengan mengkoreksi angka

korelasi yang diperoleh dengan memasukkannya dalam rumus Koefisien Alfa

(Croncbach). Instrumen penelitian dikatakan memenuhi syarat jika koefisien alfa.

r-table, lalu diinterpretasikan pada table interpretasi nilai r.

Untuk menguji reliabilitas peneliti menggunakan koefisien relibilitas alpha

dengan rumus alpha cronbach sebagai berikut:

= − 1 1∑∑ 1
Keterangan:

: nilai realibilitas

k : jumlah item pertanyaan∑ : Nilai Variasi masing – masing item∑ 1 : Varians total

Langkah untuk menguji validitas dan reliabilitas yaitu:

1. Jika corrected item total correlation > r table, maka variable tersebut valid.

2. Jika alpha > 0,7 maka alat ukur dinyatakan reliable, dan sebaliknya apabila

alpha < 0,7 maka alat ukur dinyatakan tidak reliable (Sugiyono, 2002: 109).
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b. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik harus dilakukan untuk menguji asumsi-asumsi atau

hipotesis yang ada dalam permodelan regresi linear berganda.

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linear antar

variabel dalam model regresi (Priyatno, 2010: 81). Prasyarat yang harus dipenuhi

adalah tidak adanya multikolinieritas. Pada penelitian ini akan dilakukan uji

multikolinieritas dengan melihat nilai inflation factor (VIF) pada model regresi.

Apabila nilai tolerance value lebih tinggi daripada 0,10 atau VIF lebih kecil

daripada 10 maka dapat disimpilkan tidak terjadi multikolinearitas (Santoso,

2002: 206).

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan

varians dari residual dari pengamatan ke pengamatan lain yang tetap. Model yang

baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Indikasi adanya heteroskedastisitas

dalam penelitian ini menggunakan grafik scatterplot untuk melihat pola tertentu

pada grafik. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola

tertentu yang teratur (bergelombang), maka telah terjadi heteroskedastisitas.

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.
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3. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan

variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode regresi

yang baik adalah yang normal. Cara menganalisisnya yaitu dengan melihat pola

pada histogram, dan melihat grafik dengan pola yang penyebaran titik-titik di

sekitar garis diagonal, dan mengikuti arah garis berarti model regresi dikatakan

memenuhi asumsi normal.

c. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antar lebih

dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat. Rumus

persamaan regresi linier berganda tersebut yaitu sebagai berikut:

Y = a + b1X 1 + b2X2 + … +bnXn

Di mana :

Y : variabel dependen

X : variabel independen

a : konstanta

b : Koefisien Regresi

d. Uji Determinasi (R²)

R² (Koefisien Determinasi) ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan

paling baik dalam analisis regresi, dimana hal yang ditunjukkan oleh besarnya

koefisiensi determinasi (R² ) antara 0 (nol) dan 1(satu). Koefisiensi determinasi

(R²) nol variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel
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dependen. Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat

dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

I. Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial

Pengujian regresi dilakukan dengan melihat t-hitung pada dasarnya menunjukan

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005), sebagai berikut:

a. Dapat melihat dari nilai derajat kepercayaan atau signifikan. Jika derajat

kepercayaan < 5% maka hipotesis yang diajukan dapat diterima, namun jika

derajat kepercayaan > 5% maka hipotesis ditolak.

b. Kemudian dapat juga dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel,

jika t-hitung > t-tabel maka hipotesis yang diajukan diterima.

2. Uji Simultan

Uji simultan pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen atau

bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005), sebagai berikut:

a. Dapat melihat dari nilai derajat kepercayaan atau signifikan. Jika derajat

kepercayaan < 5% maka hipotesis yang diajukan dapat diterima, namun jika

derajat kepercayaan > 5% maka hipotesis ditolak.

b. Kemudian dapat juga dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel.

Jika F hitung > F tabel, maka hipotesis yang diajukan diterima.


