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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Obyek/Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah seseorang yang mampu dijadikan sebagai 

sumber data maupun informasi mengenai tempat atau keadaan yang diteliti 

yaitu industri emping melinjo yang terletak di Dusun Jamus Pasar, Desa 

Jamuskauman, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang. Dengan demikian 

pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah tenaga kerja 

emping melinjo yang diyakini paham dalam kegiatan maupun pengelolaan 

industri emping melinjo tersebut. 

B. Jenis dan Data Penelitian 

Penelitian peningkatan perekonomian masyarakat melalui industri 

emping melinjo ini menggunakan jenis data primer yang merupakan data 

yang diperoleh secara langsung. Dalam memperoleh informasi maupun data 

yang bersumber dari subjek penelitian dan diperoleh dari kuesioner dan 

wawancara secara langsung melalui tenaga kerja pada industri emping 

melinjo di Dusun Jamus Pasar Desa Jamuskauman Kecamatan Ngluwar 

Kabupaten Magelang. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability 

sampling dengan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling, dimana dalam metode ini pengambilan sample diambil 

dengan cara peneliti menetapkan kriteria khusus sesuai dengan tujuan 
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penelitian, Widianingsih (2011). Kriteria tersebut meliputi, tenaga kerja pada 

industri emping melinjo di Dusun Jamus Pasar Desa Jamuskauman 

Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang. 

D. Populasi dan Sampel (Jumlah sampel yang diambil) 

Populasi merupakan wilayah yang menjadi obyek yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk mempelajari dan ditarik kesimpulannya. Jumlah populasi 

yang diambil adalah 50 responden. Teknik pengambilan sampel adalah non 

probability sampling dan metode pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling. 

Non probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberikan peluang/kesempatan untuk anggota populasi agar 

dapat masuk dan dipilih menjadi bagian dari sampel tersebut. Sedangkan 

purposive sampling merupakan teknik penentu sampel yang berdasarkan 

dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian 

sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian (Sugiyono, 

2016). 

Alasan utama pemilihan lokasi ini adalah industri emping melinjo 

banyak ditemui di Dusun Jamus Pasar Desa Jamus Kauman Kecamatan 

Ngluwar Kabupaten Magelang, sehingga dengan adanya industri emping 

melinjo dapat menyerap tenaga kerja pada lingkungan sekitar sebagai sumber 

mata pencaharian. 
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E. Definisi Operasional Variabel/Instrumen Penelitian 

Definisi operasional bermaksud menjelaskan tentang “kaidah yang 

digunakan oleh seorang peneliti dalam mengoperasionalkan kontrak sehingga 

hal ini dapat memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan pengukuran 

yang sama, dengan cara yang sama atau mengembangkan dengan cara yang 

lebih baik (Indriantoro dan Supomo, 1990).” 

Definisi Operasional Variabel dalam penelitian ini dijelaskan 

bahwa: 

1. Emping melinjo merupakan jenis makanan olahan yang diproduksi 

menggunakan bahan baku biji melinjo. Proses pembuatannya diawali 

dengan biji melinjo yang disangrai selanjutnya dipipihkan sampai biji 

melinjo menipis. 

2. Industri emping melinjo sekala rumah tangga merupakan proses 

pembuatan emping melinjo dengan bahan baku biji melinjo yang sudah 

tua dan membutuhkan tenaga kerja sekitar 1-4 orang. 

3. Responden adalah tenaga kerja industri rumah tangga emping melinjo di 

Dusun Jamus Pasar, Desa Jamuskauman, Kecamatan Ngluwar, 

Kabupaten Magelang. 

4. Pendapatan (Y) merupakan upah atau gaji yang diterima tiap bulan untuk 

tenaga kerja pada industri emping melinjo. Dalam penelitian ini, 

pendapatan tenaga kerja dimasukkan sebagai variabel dependen (terikat). 

5. Pendidikan (X1) merupakan jenjang pendidikan formal tenaga kerja pada 

industri emping melinjo di Dusun Jamus Pasar Desa Jamuskauman. 



43 
 

Level pendidikan ini diperoleh dari pendidikan yang telah ditempuh yang 

merupakan kelas tertinggi dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah). 

Dalam penelitian ini, level pendidikan dibagi menjadi sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Level Pendidikan Responden 

No Level Pendidikan 

1 Tidak Tamat Sekolah Dasar 

2 SD 

3 SMP 

4 SMA/SMK 

 

Dalam penelitian ini, pendidikan dimasukkan sebagai variabel 

independen karena diduga berpengaruh positif terhadap pendapatan 

tenaga kerja pada industri melinjo. 

6. Jumlah Anggota Keluarga (X2) merupakan jumlah keseluruhan individu 

dalam suatu keluarga. Karena pada dasarnya setiap individu memiliki 

kebutuhan masing-masing, maka semakin banyak jumlah anggota 

keluarga semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam 

penelitian ini, jumlah anggota keluarga dimasukkan sebagai variabel 

independen karena diduga berpengaruh positif terhadap pendapatan 

tenaga kerja pada industri emping melinjo. 

7. Lama Kerja (X3) merupakan waktu yang sudah dijalani sebagai tenaga 

kerja emping melinjo dan diyakini bahwa lamanya bekerja menentukan 

pengetahuan maupun keterampilan seseorang. Dalam industri emping 

melinjo, semakin lama tenaga kerja menjalankan pekerjaannya maka 
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semakin meningkat pula keterampilan tenaga kerja tersebut. Lama 

menekuni usaha dimasukkan sebagai variabel independen karena 

dianggap berpengaruh positif terhadap pendapatan tenaga kerja pada 

industri emping melinjo. 

8. Jam Kerja (X4) merupakan waktu yang diperlukan dalam melakukan 

pekerjaan sebagai tenaga kerja pada industri emping melinjo dan dapat 

dilakukan pada siang ataupun malam hari. Dalam penelitian ini jam kerja 

dimasukkan sebagai variabel independen karena diduga sebagai variabel 

yang berpengaruh positif terhadap pendapatan tenaga kerja industri 

emping melinjo. 

9. Umur (X5) merupakan usia tenaga kerja pada industri emping melinjo 

pada saat dilakukan penelitian dan diukur dengan satuan tahun. umur 

dimasukkan sebagai variabel independen karena dianggap berpengaruh 

positif terhadap pendapatan tenaga kerja industri emping melinjo. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

observasi dan kuesioner.Dengan teknik tersebut peneliti mengajukan 

pertanyaan kepada responden tentang variabel yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

a. Observasi 

Dengan mendatangi langsung tempat tinggal responden 

untuk melakukan survei dan mengamati sesuatu maupun seseorang 
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dengan cermat sehingga peneliti dapat menghasilkan informasi dari 

penelitian tersebut. 

b. Kuesioner 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data primer 

dengan memberikan pertanyaan kepada responden tentang 

beberapa variabel yang berkaitan dengan penelitian. 

G. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Instrumen Penelitian 

Menurut Tika (2015), kuesioner adalah usaha mengumpulkan 

informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan untuk dijawab 

secara tertulis oleh responden. Jawaban telah disediakan yang berjumlah 

33 soal dengan menggunakan 5 alternatif jawaban, sangat tidak setuju, 

tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju. 

2. Uji Kualitas Data 

Pengujian akan dilakukan di Dusun Jamus Pasar Desa 

Jamuskauman Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang. Responden 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tenaga kerja pada industri 

emping melinjo dengan jumlah 50 orang. Untuk melakukan uji kualitas 

data atas data primer, maka peneliti melakukan uji reliabilitas dan 

validitas. 

a. Uji Validitas 

Suatu alat ukur dikatakan valid jika dapat menjawab secara 

cermat tentang variabel yang diukur. Suatu kuesioner dikatakan 
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valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Pengujian validitas ini menggunakan Pearson Correlation yaitu 

dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari 

pertanyaan-pertanyaan. Jika Pearson Correlation yang didapat 

memiliki nilai dibawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah 

valid (Ghozali, 2009). 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu 

kuesioner sebagai indikator dari variabel. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal apabila seseorang terhadap 

pernyataan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer, maka 

peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, autokorelasi 

dan heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen 

atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 

normal. Sebagai dasar bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa 

nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar 
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maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel 

yang ada. Ada dua cara yang biasa digunakan untuk menguji 

normalitas model regresi tersebut yaitu dengan analisis statistik 

(analisis Z skor skewness dan kurtosis) One Sample Kolmogorov-

Smirnov Test (Mubara, 2017). 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat 

problem (multiko). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi 

adanya problem multiko, maka dapat dilakukan dengan melihat 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) serta besaran korelasi antar 

variabel independen. 

Suatu model regresi dapat dikatakan bebas multiko jika 

mempunyai nilai VIF tidak lebih dari angka 10, sedangkan jika 

dilihat dengan besaran korelasi antar variabel independen, maka 

suatu model regresi dapat dikatakan bebas multiko jika koefisien 

antar variabel independen haruslah lemah (dibawah 0,5). Jika 

korelasinya kuat, maka terjadi problem multiko (Indriantoro dan 

Supomo, 2004:120). 
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c. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi (Ghozali, 2011: 110). 

Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). 

Tabel 3.2 Pengambilan Keputusan ada tidaknya autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada korelasi negatif 

Tidak ada korelasi negatif 

Tidak ada autokorelasi , 

positif dan negatif 

Tolak 

No Decision 

Tolak 

No Decision 

Tidak Ditolak 

0 < d< dl 

dl ≤ d ≤ du 

4 – dl < d < 4 

4–du ≤ d ≤ 4–dl 

Du < d < 4 - du 

Sumber : Imam Ghozali, 2011 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan arian 

dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji 

Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui adanya 

penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, 

dimana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya 

heteroskedastisitas (Basuki dan Yuliadi, 2015). Untuk mendeteksi 

heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Gletser. Data dikatakan 

non heteroskedastisitas jika nilai sig. > 0,05. 
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H. Uji Hipotesis dan Analisa Data 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa 

variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis linier 

berganda dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji t dan uji F. Model 

regresi dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Y = a+ b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 

Keterangan : 

Y : Pendapatan Tenaga Kerja (rupiah/bulan) 

a : Konstanta 

b : Koefisien regresi 

X1 : Pendidikan (level/jenjang) 

X2 : Jumlah anggota keluarga (orang) 

X3 : Lama kerja (tahun) 

X4 : Jam kerja (jam) 

X5 : Umur (tahun) 

1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel – variabel dependen yang terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan 
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hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2011) 

2. Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. 

Pada pengujian ini juga menggunakan tingkat signifikasi sebesar 5% 

atau 0,05. Prosedur Uji F ini adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan hipotesis nol maupun hipotesis alternatifnya : 

Ho : b1 = b2 = b3 = 0 berarti tidak ada pengaruh X1, X2, 

X3,X4,X5,X6 terhadap Y 

Ha   : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, berarti ada pengaruh X1, X2, X3, X4, X5, X6 

terhadap Y. 

b. Membuat keputusan uji F 

Apabila nilai F lebih besar daripada 4 maka Ho ditolak pada 

derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain hipotesis alternatif (Ha) 

diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen 

secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. 
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3. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t-statistik menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

terikat (Kuncoro, 2001). Uji t digunakan untuk menguji koefisien 

regresi yang akan digunakan untuk menentukan apakah variabel 

independen (X) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y). 

Jika sig < 0,05 : Ho ditolak / Ha diterima 

Jika sig > 0,05 : Ho diterima / Ha ditolak 

Apabila probabilitas tingkat t-hitung lebih kecil daripada tingkat 

signifikasi sebesar 5% maka variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X4 dan 

X5) secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel dependen. 

4. Alokasi tenaga kerja pada industri emping melinjo 

Tenaga kerja dalam mengalokasikan waktu untuk membantu 

mencari nafkah adalah paling besar daripada menjalankan tugas-

tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan sosial kemasyarakatan. Maka 

digunakan analisis sederhana dan persentase dengan persamaan 

matematika sebagai berikut: 

P = 
𝑡

∑ 𝑡
 x 100% 

Keterangan : 

P : Persentase (%) 
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T : Alokasi waktu (jam) 

∑ 𝑡 : Jumlah jam/hari 

5. Kontribusi tenaga kerja pada industri emping melinjo 

Pendapatan tenaga kerja pada industri emping melinjo 

memberikan manfaat terhadap pendapatan keluarga. Maka untuk 

mengetahuinya digunakan analisa perbandingan antara besarnya 

pendapatan tenaga kerja (rupiah/bulan) dengan total pendapatan 

rumah tangga (rupiah/bulan). Persamaannya yaitu : 

KTK = 
𝑃𝑇𝐾

𝑇𝑃𝐾
 x 100% 

Keterangan : 

KTK : Kontribusi Tenaga Kerja (%) 

PTK : Pendapatan Tenaga Kerja (rupiah/bulan) 

TPK : Total Pendapatan Keluarga (rupiah/bulan) 


