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III   METODE PENELITIAN 

 

1.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan penelitian dilaksanakan mulai pada 22 Mei 2015 sampai dengan 

3 juli 2015. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja meliputi Dusun Kaliwinong, 

Ploso, Banyukuning, Karanglo, dan pasar wisata Bandungan. Alasan pemilihan 

lokasi karena di lokasi tersebut banyak terdapat wanita tani maupun wanita tani 

yang bekerja sampingan sebagai buruh gendong. 

 

1.2 Metode Penelitian 

 Metode penelitian menggunakan kuantitatif dan didukung dengan data 

kualitatif dengan mengambil dua data yakni melalui wawancara mendalam 

dengan memberikan kuesioner pada istri petani yang bekerja sebagai buruh 

gendong, istri petani yang menjadi wanita tani saja dan melalui pengamatan 

langsung. Subjek penelitian utama adalah wanita tani dan juga wanita tani yang 

bekerja sebagai buruh gendong. 

 

1.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan 

sekunder. Data Primer Yaitu data autentik atau data langsung dari tangan pertama 

tentang masalah yang diungkapkan. Data ini disebut juga dengan data asli. Data 

sekunder yaitu data yang mengutip dari sumber lain sehingga bersifat tidak 

autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua, dengan demikian data ini 

disebut juga data tidak asli. Teknik pengumpulan data meliputi:  

1. Wawancara mendalam 

 Wawancara dilakukan dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar 

pertanyaan. Namun dalam prakteknya daftar pertanyaan ini tidak mengikat 

jalannya wawancara. 

2. Observasi 

 Observasi dilakukan di pasar Tradisional Bandungan untuk mengetahui 

secara langsung bagaimana para buruh gendong bekerja menggendongkan 

barang orang lain.  
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3. Dokumentasi 

 Data-data pendukung lain diperoleh melalui foto maupun sumber tertulis 

lain yang mendukung juga dapat digunakan dalam proses dokumentasi. 

 

1.4 Teknik Pengambilan Sampel 

 Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling. Purposive sampling berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. 

Peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan 

tertentu (Yugiyanto,2010). Sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan 

sendiri oleh peneliti, dimana sampel yang diambil adalah istri petani yang bekerja 

sebagai buruh gendong dan istri petani yang tidak bekerja sebagai buruh gendong 

di Pasar Tradisional Bandungan. Penentuan jumlah sampel dengan menggunakan 

metode kuota. Jumlah masing-masing sampel adalah 60 orang, yang terdiri dari 

30 istri petani yang tidak bekerja merangkap sebagai buruh gendong dan 30 istri 

petani yang bekerja sebagai buruh gendong. Jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini mengacu pada pendapat Gay dan Diehl (1992) bahwa dalam  

penelitian deskriptif, jumlah sampel minimum 10% dari populasi dan penelitian 

korelasi jumlah sampel minimum adalah 30 subyek. 

 

1.5 Definisi dan Pengukuran Variabel 

Devinisi dan pengukuran variabel penelitian tampak pada 

Tabel3.1.Berikut devinisi dan pengukuran variabel seperti yang tertera dibawah 

ini sebagai berikut: 

Tabel3.1 Definisi dan pengukuran variabel  
No  Variabel Penelitian Definisi Pengukuran 

1 Y (motivasi pemilihan 

pekerjaan wanita tani) 

Keputusan wanita tani memilih 

pekerjaan sampingan buruh 

gendong  atau sebagai petani saja 

 

Skala pengukuran : 

nominal  (1= Buruh 

gendong, 2= wanita 

tani) 

2 X1(usia) Usia adalah jumlah tahun yang 

menunjukkan usia pada saat 

penelitian 

Skala pengukuran : 

Rasio (tahun) 

3 X2(pendidikan) Pendidikan adalah lama pendidikan 

terakhir responden 

Skala pengukuran : 

Rasio  (tahun) 

4 X3(jumlah anak) Jumlah anak adalah jumlah yang 

dimiliki oleh responden saat 

penelitian 

Skala pengukuran : 

Rasio (orang) 

5 X4 (luas lahan) Luas lahan adalah kisaran lahan 

usahatani yang dimiliki responden 

Skala pengukuran : 

Rasio (m
2
) 
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1.6 Analisis data 

Dalam melakukan penelitian teknik analisis yang digunakan pada penelitian 

adalah 

1. Analisis deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisis untuk mendeskripsikan/ 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Untuk 

menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimna adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiono, 2005). 

Analisis deskriptif disini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar 

distribusi frekuensi jawaban responden terhadap item pertanyaan dalam 

kuesioner untuk masing-masing variabel keputusan wanita tani untuk bekerja 

sebagai buruh gendong, maupun tetap sebagai wanita tani. Analisis deskriptif 

data dengan menggunakan rumus frekuensi relatif sebagai berikut:  

             F 

Rumus: P =         x 100% 

                       N 

Keterangan: 

P = Angka Persentase 

F = Frekuensi yang sedang dicari persentase 

N = Number of Cases (jumlah frekuensi/jumlah individu) 

100% bilangan tetap (kostanta). 

2. Uji beda 

Uji beda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara 

perbandingan antara wanita tani yang bekerja sebagai buruh gendong dan wanita 

tani saja. Uji t (t-test) merupakan uji statistika yang sering kali ditemui dalam 

masalah-masalah praktis statistika. dibawah ini dijelaskan uji yang akan 

digunakan dalam mencari perbedaannya. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-P8iPpyYV2_8/U-O2RFhRx_I/AAAAAAAADSQ/ZrdNq9dQAe0/s1600/Rumus+student+t+test.JPG
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Keterangan: 

t   : t hitung 

 : rata-rata sampel 

 : rata-rata spesifik atau rata-rata tertentu (yang menjadi perbandingan) 

s    : standart deviasi sampel 

n   : jumlah sampel. 

 

3. Uji korelasi 

Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat 

hubungan antara tiga atau lebih variabel (dua atau lebih variabel independen dan 

satu variabel dependent. Korelasi ganda berkaitan dengan interkorelasi variabel-

variabel independen sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependen.  

Korelasi ganda adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau 

hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain. 

Korelasi ganda merupakan korelasi yang terdiri dari dua atau lebih variabel bebas 

(X1,X2,X3,X4) serta satu variabel terikat (Y) (Anonim,2016). 

Analisis hubungan variabel digunakan teknik analisis korelasi spearman.  

Karena pada penelitian ini menguji 2 variabel yang datanya bersekala ordinal. 

Rumus tersebut, Menurut Sugiyono (2004) rumus korelasi rank Spearman diukur 

dengan menggunakan rumus: 

rs = 1 – 
  ∑  

 

 (    )
 

dimana: rs = nilai koefisien Korelasi Rank Spearman 
di = selisih dari pasangan rank ke-i; 

  n = banyaknya pasangan rank (dalam hal ini n = 30). 

Berdasarkan nilai Signifikansi, kita bisa mengambil simpulan atas hipotesis : 

H0 = Tidak ada hubungan (korelasi) antara dua variabel. 

H1 = Ada hubungan (korelasi) antara dua variabel. 

Uji dilakukan dua sisi / arah / tailed (ekor). 

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas menggunakan kriteria  

Jika probabilitas > 0,05 (atau 0,01), maka H0 diterima. 

Jika probabilitas < 0,05 (atau 0,01), maka H0 ditolak. 

 


