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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.   Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk melakukan suatu 

penelitian (Muliawan, 2014:60). Jenis yang digunakan adalah jenis penelitian 

survei, karena menurut Cohen dan Nomion (dalam Sukardi:2007) Penelitian survei 

sebenarnya masih lebih tepat merupakan salah satu dari jenis penelitian deskriptif. 

Sukmadinata (2011:82) mengatakan bahwa Survei digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi tentang populasi yang besar dengan 

menggunakan sampel yang relatif kecil. Penelitian yang dilakukan adalah untuk 

mengetahui faktor determinan yang mempengaruhi minat menjadi TKI di 

kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu  

 

B. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan data BPS kecamatan tahun 2017 kecamatan Juntinyuat 

merupakan salah satu kecamatanyang berada di kabupaten Indramayu. Kecamatan 

Juntinyuat memiliki 12 desa yang terdiri dari Desa Segeran Kidul, Desa Segeran, 

Desa Juntiweden, Desa Juntikebon, Desa Dadap, Desa Juntinyuat, Desa 

Juntikedokan, Desa Pondoh, Desa Sambimaya, Desa Tinumpuk, Desa Lombang 

dan Desa Limbangan. Dengan luas wilayah 5.003,8 Ha terdiri dari 9967,2 Ha Luas 

tanah darat dan 4.036,6 Luas Tanah Sawah. 

Berdasarkan pembentukannya kecamatan Junntinyat dibatasi oleh : 

Sebelah Utara  : Laut Jawa 

Sebelah Selatan : Kecamatan Sliyeg 

Sebelah Barat  : Kecamatan Balonga



 

Gambar 3.1  Peta   Lokasi Penelitian                                                                                         31 
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C. Pendekatan Geografi Yang Digunakan 

Pendekatan dalam sebuah penelitian dapat diartikan sebagai sebuah upaya 

untuk lebih memahami karakteristik fenomena geosfera secara lebih baik , lebih 

jelas dan lebih detail serta lebih akurat. Pendekatan pula dapat diartikan sebagai 

sebuah identitas dalam sebuah penelitian. Yunus (2010, hlm. 40) mengatakan 

bahwa objek kajian boleh saja sama, namun apabila pendekatan penelitian yang 

digunakan berbeda maka karya ilmiah yang dihasilakan juga akan berbeda. 

Dalam penelitian ini, pendekatan geografi yang digunakan adalah Pendekatan 

Keruangan dengan penekanan di Analisis Struktur Keruangannya. Analisis struktur 

keruangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penekanan kekhasan 

komposisi gejala yang ada dalam ruang. Maksudnya adalah, peneliti akan mencoba 

untuk mengidentifikasi serta memberi penilaian pada berbagai macam gejala, baik 

gejala fisik maupun gelaja non fisikal untuk mengetahui susunan dan keterkaitan 

antar gejala tersebut serta hubungannya dengan objek kajian penelitian. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 80), populasi wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Kecamatan Juntinyuat memiliki 12 desa yang terdiri dari 12 desa yaitu Desa 

Segeran Kidul, Desa Segeran, Desa Juntiweden, Desa Juntikebon, Desa Dadap, 

Desa Juntinyuat, Desa Juntikedokan, Desa Pondoh, Desa Sambimaya, Desa 

Tinumpuk, Desa Lombang dan Desa Limbangan. Dari 12 desa tersebut dipilih enam 

desa sebagai populasi berdasarkan perwakilan jumlah TKI desa terbanyak, sedang 

dan sedikit.  Masing-masing tingkatan diwakili oleh dua desa yang harapannya 

dapat mewakili populasi TKI yang ada di kecamatan Juntinyuat.  

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah TKI yang berada di enam desa 

kecamatan Juntinyuat  yaitu desa Dadap, Juntinyuat, Juntikebon, Lombang, Pondoh 
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dan segeran kidul yang berjumlah 3.690 jiwa yang terdiri dari 157 laki-laki dan 

3.690 perempuan. Untuk penjabaran jumlah populasi disetiap desa dapat diliat 

dalam tabel dibawah ini: . 

Tabel 3.1.  Jumlah populasi penelitian 

Desa Jumlah TKI dan TKW 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

Segeran Kidul 26 106 132 

Junti Kebon 19 529 548 

Dadap 48 1.501 1.549 

Juntinyuat 28 429 457 

Pondoh 17 249 266 

Lombang 19 719 738 

Jumlah 157 3.533 3.690 

(Sumber:Data Monografi Kecamatan Juntinyuat 2017) 

2. Sampel 

Selain istilah populasi, istilah sampel dalam penelitian pun tidak dapat 

dihilangkan. Sampel sendiri memiliki definisi objek – objek atau bagian dari 

populasi yang akan diteliti dan dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran 

mengenai karakter dari populasi (Yunus, 2010, hlm.267-268). Sampel dalam 

sebuah penelitian dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

mampu mewakili keseluruhan populasi. Penggunaan sampel bagi peneliti biasanya 

digunakan untuk menghindari beban yang besar mengenai waktu, biaya serta tenaga 

yang kemungkinan akan menghambat keberlangsungan sebuah penelitian.  

Sampel responden dalam penelitian ini yaitu TKI  yang berada di kecamatan 

Juntinyuat. Metode yang digunakan dalam mengambil sampel adalah dengan 

menggunakan metode sampel Purposif (Judgement Sampling) adalah sampel yang 

dipilih secara cermat dengan mengambil orang atau objek penelitian yang selektif 

dan mempunyai ciri-ciri yang spesifik. Sampel yang diambil memiliki ciri-ciri 

khusus dari populasi sehingga dapat dianggap cukup representatif. Ciri-ciri maupun 

strata yang khusus tersebut sangat tergantung dari keinginan peneliti. Ciri-cirinya 

adalah yang sudah pernah menjadi TKI, tidak sedang menjadi TKI atau sedang 

bekerja diluar negeri, bersedia di wawancara. 
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Dalam menentukan jumlah sampel penelitian dapat menggunakan formula dan 

dalam penelitian ini jumlah sample mengguankan cara dari Slovin, dimana ukuran 

sampel merupakan perbandingan ukuran populasi terhadap persentase kelonggaran 

ketelitian dikarenakan kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir atau 

diinginkan.  

 

Formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan: 

n= besaran sampel 

N= besaran populasi 

e= persen kelonggaran ketidaktelitian yang masih dapat ditoleransi 

1= konstanta 

Berdasarkan formula diatas, dimana N= 3.690 dan e=10% besaran sample yang 

diperoleh adalah: 

 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

𝑛 =  
3.690

1 + 3.690(0.1)2
 

𝑛 =  
3.690

1 + 36,90
 

𝑛 =  
3.690

37,90
 

𝑛 = 97,36  dibulatkan menjadi 97 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus Slovin tersebut maka jumlah sampel 

yang diambil adalah sebanyak 97 responden. Jumlah populasi disebar secara 

proporsional agar pengambilan sampel pada setiap wilayah dapat mewakili 
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populasi, populasi diambil dari enam desa di kecamatan Juntinyuat. Perhitungan 

jumlah sample menggunakan metode alokasi proporsional,yakni sebagai berikut: 

𝑛′ =  
𝑁′

𝑁
𝑥 𝑛 

Keterangan: 

 n’  = jumlah sample setiap desa 

 n   = jumlah seluruh sample 

 N’ = jumlah TKI tiap desa 

 N  = jumlah total TKI di kecamatan Juntinyuat 

Hasil dari perhitungan jumlah sampel pada masing-masing desa dapat dilihat 

pada table berikut: 

Tabel 3.2 Jumlah Populasi Dan Sampel Penelitian 

No Desa Jumlah TKI Jumlah Sampel 

1. Dadap 1.549 41 

2. Lombang 738 19 

3. Juntikebon 548 14 

4. Juntinyuat 457 12 

5. Pondoh 266 7 

6. Segeran Kidul 132 4 

 Jumlah 3.690 97 

  (Sumber: Perhitungan 2018) 

 

E. Alat dan Bahan Pengumpulan Data 

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pedoman wawancara  

2. Kamera digital 

3. Laptop 

4. Monografi Kecamatan Juntinyuat 2017 

 

F. Variable Penelitian 

1. Variabel bebas 
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Menurut Nasution (1987: 36) Variabel bebas adalah factor stimulus input yaitu 

factor yang dipilih, dimanipulasi, diukur oleh peneliti untuk melihat pengaruh 

terhadap gejala yang diamati. Variavel bebas dalam penelitian ini adalah keadaan 

sosial , Faktor Internal dan eksternal. 

2. Variabel Terikat 

Menurut Nasution (1987: 36) variable terikat adalah factor yang diamati dan 

diukur untuk mengamati efek variable bebas. Adapun yang menjadi variable terikat 

dalam penelitian ini adalah Tenaga Kerja Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 Variabel dan Indikator Penelitian 
No Variable Indikator 

2. Keadaan Sosial 

Pendidikan 

Usia 

Jenis pekerjaan 

Status Pekerjaan 

 

Faktor Internal 

Kebutuhan 

3. 

Jumlah tanggungan 

Faktor Pendorong 

Alasan Menjadi TKI 

4. Faktor Eksternal 

Tujuan Negara 

Pendapatan 

Pemanfaatan hasil 

Lama kontrak 

Agen pemberangkatan 

 (Sumber:Peneliti 2018) 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 
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yangditeliti dan data primer dipenelitian ini adalah TKI perempuan yang berada di 

kecamatan Juntinyuat. Sedangkan data sekunder adalah data yang terlebih dahulu 

dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang ataun instansi diluardari peneliti sendiri. 

Dalam penelitian ini data sekundernya adalah data BPS kecamatan Juntinyuat, Data 

TKI Kabupaten Indramayu, Data TKI Indonesia dan Jawa Barat dari BP2TKI, dan 

lainnya 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian ini proses pengumpulan data 

dilakukan dalam beberapa teknik yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini meliputi wawancara. Menurut S Nasution,s 

wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Wawancara merupakan metode 

pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjaan sistematis dan 

berlandaskan pada tujuan penelitian. Jenis wawancara pada penelitian ini adalah 

kombinasi wawancara berstruktur dan tidak berstruktur 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian meliputi studi dokumentasi. Teknik 

dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari data terkait 

variabel.Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi 

untuk menghimpun data-data yang berhubungan dengan variabel penelitian. Studi 

dokumentasi sebagai proses pengumpulan data untuk mendapatkan informasi 

mengenai gambaran TKI. Studi literatur ini dengan cara menganalisis data berupa 

skripsi, jurnal, data monografi kecamatan Juntinyuat 2017 dan sumber referensi lain 

yang relevan. Dalam hal ini, studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi 

beberapa data yang dirasakan perlu oleh peneliti dan tidak dapat diperoleh melalui 

instrumen penelitian yang sebelumnya dipilih. 
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H. Teknik Pengolahan Dan Analaisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Pengeditan data 

Memeriksadan mengecek kelengkapan identitas responden, kelengkapan 

jawaban wawancara, kesesuaian jawaban dan relevansi jawaban 

b. Pengkodean dan Frekuensi 

Coding adalah usaha pengklasifikasian jawaban dari para responden menurut 

macamnya. Dalam melakukan coding jawaban responden diklasifikasikan dengan 

menggunakan code tertentu. Setelah coding dilakukan, langkah selanjutnyayang 

perlu dilakukan adalah menghitung frekuensi. Untuk mendapatkan frekuensi, data 

yang sudah di coding tadi dihitung sesuai dengan katagori atau kelasnya. 

c. Tabulasi 

Langka selanjutnya dalam pengolahan data setelah proses coding dan 

menghitung frekuensi adalah melakukan tabulasi. Tabulasi adalah penyusunan dan 

analisis data dalam bentuk table dengan memasukan data dalam table, akan 

memudahkan kita dalam melakukan analisis. 

 

 

 

2. Teknik Analisis Data 

a. Teknik analisis presentase 

Analisis data dilakukan apabila data yang diperlukan telah terkumpul, maka 

dilakukan analisis data. Analisis presentase ini digunakan untuk mengetahui 

menghitung besarnya proporsi dalam setiap alternative jawaban. Untuk mengetahui 

kecenderungan jawaban responden dan fenomena dilapangan. Analisis data dalam 

penelitian ini adalah dengan analisis kuantitatif dengan menggunakan teknik 

berdasarkan perhitungan presentase dengan formulanya sebagai berikut 
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𝑃 =  
𝑓

𝑛 
 𝑋100 

Keterangan: 

P : Presentase 

f : Frekuensi setiap kategori jawaban 

n : Seluruh responden/ jumlah sampel 

100 : Bilangan konstanta 

Untuk mengetahui jawaban responden, digunakan dengan angka indeks untuk 

membandingkan suatu objek atau data baik yang bersifat factual maupun 

perkembangan. Kriteria tersebut diungkapkan oleh Effendi dan Manning 

(1987:263) yaitu sebagai berikut:  

Tabel 3.4.Kriteria Penilaian Skor 

No Presentase Skor (%) Kriteria 

1. 100 Seluruhnya 

2. 75-99 Sebagian besar 

3. 51-74 Lebih dari setengahnya 

4. 50 Setengahnya 

5. 25-49 Kurang dari setengahnya 

6. 1-24 Sebagian kecil 

7. 0 Tidak ada 

(Sumber:Konjaraningrat, 1990) 

 

 

 

 

 

 

I. Alur Penelitian 

 

 

 


