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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. 

Pemilihan Kecamatan Ponggok sebagai lokasi penelitian karena kecamatan ini 

merupakan Kecamatan dengan jumlah Calon Tenaga Kerja Wanita terbanyak di 

Kabupaten Blitar.  

 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode dimana data penelitiannya berupa 

angka-angka dan analisis dengan menggunakan uji statistik. Statistik deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data 

yang telah tersedia secara apa adanya dan tanpa bermaksud untuk menyimpulkan 

secara umum. Sementara analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan model 

ekonometrika untuk mencerminkan hasil dari pembahasan yang dinyatakan dalam 

angka (Sugiyono,2009). 

 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

 Menurut Sugiyono (2009) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
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peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya atau dapat juga diartikan 

sebagai keseluruhan obyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

tenaga kerja wanita di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang akan berangkat 

bermigrasi ke luar negeri yang. Dimana jumlah calon tenaga kerja wanita asal 

Kecamatan Ponggok yang teregistrasi melalui dinas tenaga kerja dan transmigrasi 

Kabupaten Blitar tahun 2016 berjumlah 239 jiwa migran.       

 Pengambilan jumlah sampel dilakukan sesuai dengan pendapat Arikunto (2002) 

bahwa apabila subyeknya kurang dari 100 orang maka lebih baik diambil semua 

sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Namun apabila subyeknya besar 

maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau tergantung dari kemampuan peneliti 

dilihat dari segi waktu, tenaga, dana dan luas sempitnya pengamatan setiap subyek 

serta besarnya resiko yang akan ditanggung peneliti.   

 Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan prosedur pengambilan 

sampel dari jumlah populasi 239 TKW, akan diambil 15% dari jumlah populasi yaitu 

sebanyak 36 orang responden. Sedang teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik Purposif Sampling dimana karakteristik yang harus ada pada 

sampel penelitian yaitu calon tenaga kerja wanita dan mantan tenaga kerja wanita dan 

berdomisili di Kecamatan Ponggok. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

 Dalam penelitian ini variabel yang digunakan dibedakan menjadi dua, yaitu 

varibel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Dimana variabel terikat 
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(dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas. Sedangkan variabel bebas (independen) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat 

(dependen). Dimana :  

1. Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Variabel terikat (dependen) yang digunakan dalam penelitian ini adalah minat 

migrasi yang dilakukan para calon tenaga kerja wanita di Kecamatan Ponggok 

Kabupaten Blitar yang akan berangkat ke luar negeri. Variabel tersebut diukur 

menggunakan variabel dummy yang dinyatakan dalam  : 

 Nilai 1  : Jika responden menyatakan berminat melakukan migrasi  

     Internasional 

 Nilai 0  : Jika responden menyatakan tidak berminat melakukan  

     migrasi Internasioanal 

2. Variabel Bebas (Variabel Independen) 

a. Umur     : Usia responden menunjukkan umur responden pada 

 saat dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini variabel umur dihitung 

 menggunakan variabel kontinue yang diukur melalui satuan tahun. 

b. Tingkat Pendidikan : Jenjang pendidikan terakhir yang telah ditamatkan 

 oleh responden. Dalam penelitian ini variabel umur dihitung menggunakan 

 variabel dummy dimana : 

 Nilai 1 : Jika status responden yang menamatkan pendidikannya setara  

 SD -  SMP 
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 Nilai 0 : Jika status responden yang menamatkan pendidikannya setara 

 SMA - Sarjana 

c. Status pernikahan  : Status perkawinan yaitu status yang dimiliki oleh 

 responden. Dalam penelitian ini status pernikahan responden dihitung 

 menggunakan skala dummy dalam dua yaitu : 

 Nilai 1 : Jika status responden belum menikah 

 Nilai 0 : Jika status responden sudah menikah/ bercerai 

d. Pendapatan    : Rata-rata jumlah pendapatan yang diperoleh 

 responden di kota tujuan per bulannya. Pendapatan yang dipakai dalam variabel ini 

 adalah pendapatan rata-rata setiap bulan dalam satuan rupiah (Rp) 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

 Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. 

Dimana : 

1. Data Primer  : Merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

sumbernya. Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dan 

pengisisan kuesioner secara langsung oleh responden yaitu tenaga kerja wanita 

di Kecamatan Ponggok yang akan melakukan migrasi internasional.  

2. Data Sekunder : Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh peneliti dari bnp2tki 

berupa data penempatan tenaga kerja Indonesia berdasarkan 25 Kab/Kota 
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periode tahun 2016, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar 

berupa data jumlah calon tenaga kerja Kabupaten Blitar tahun 2016 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Arikunto (2002) bahwa menyusun instrument adalah pekerjaan 

penting dalam langkah penelitian, akan tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting 

lagi. Pengumpulan data harus dilakukan sebaik mungkin untuk memperoleh data 

yang sesuai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain yaitu : 

1. Kuesioner : Menurut Arikunto (2002) menyatakan bahwa angket atau 

kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

nantinya akan diolah secara statistik.  

2. Observasi : Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

langsung ke Kecamatan Ponggok maupun dinas terkait untuk memperoleh data 

yang diperlukan 

3. Dokumentasi : Metode pengumpulan data dengan cara membaca literature-

literatur yang tersedia seperti jurnal, majalah dan artikel yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti. 
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G. Teknik Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Binary 

Logistic Regression untuk mengestimasi minat tenaga kerja wanita di Kecamatan 

Ponggok untuk bermigrasi berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu 

umur, tingkat pendidikan, status pernikahan, dan pendapatan. Menurut Gudjarati 

(2012), model logit diturunkan berdasarkan fungsi peluang sebagai berikut:  

Pi = F(Zi) = F (a + bXi) = 
 

      
 = 

 

            ................................... (3.1) 

Kemudian persamaan dapat dibalik dengan menggunakan aljabar menjadi :  

e
Zi

= 
  

    
 .................................................................................... (3.2) 

 Variabel dalam persamaan di atas disebut sebagai odds, yang sering diistilahkan 

dengan resiko atau kemungkinan, yaitu rasio peluang terjadinya pilihan 1 terhadap 

peluang terjadinya pilihan 0 alternatif. Parameter model estimasi logit harus 

diestimasi dengan metode maximum likelihood. Parameter e dalam persamaan tadi 

mempresentasikan bilangan dasar logaritma natural (ln). Jika persamaan tersebut 

ditransformasikan dengan logaritma natural, maka:  

Zi = ln 
  

    
 dimana Zi = a +bXi ........................................................................... (3.3) 

  Persamaan umum untuk regresi logistik dua pilihan (Binary Logistic 

Regression) hasil dinyatakan sebagai berikut  : 
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                                   ....................... (3.4) 

Dimana : 

Y : minat migrasi  

   : Umur 

   : Tingkat Pendidikan 

   : Status Pernikahan 

   : Pendapatan 

   : Intersep / Konstanta Regresi 

                : Koefisien Regresi 

µi : Error Terms 

 Pada model Binary Logistic Regression, variabel dependen (Y) dikelompokkan 

menjadi dua kategori yaitu :  

 1 = jika responden berminat melakukan migrasi, dan 

 0 = jika responden tidak berminat melakukan migrasi 

 Kelebihan metode regresi logistik adalah lebih fleksibel dibanding teknik 

lainnya yaitu antara lain : 

a. Regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel 

bebas yang digunakan dalam model. Artinya variabel penjelas tidak 

harus memiliki distribusi normal linear maupun memiliki varian yang 

sama dalam setiap grup. 
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b. Variabel bebas dalam regresi logistik bisa campuran dari variabel 

kontinyu, diskrit, dan dikotomis. 

c. Regresi logistik amat bermanfaat dugunakan apabila distribusi 

respon atas variabel terikat diharapkan non linear dengan satu atau 

lebih variabel bebas. 

 

1. Analisis Fit Model (Goodness Of Fit) 

a. Uji Hosmer and Lemeshow 

 Penilaian model fit dapat dilakukan dengan Uji Hosmer and Lemeshow, dengan 

menggunakan hipotesis (Ghozali, 2013) :  

 Ho : Tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan 

klasifikasi yang diamati.  

 Hi : Terdapat perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan 

klasifikasi yang diamati 

 Jika nilai Hosmer and Lemeshow Test sama dengan atau kurang dari 0,05 maka 

hipotesis nol ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara klasifikasi 

yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati, sehingga Goodness of Fit model 

tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Namun, jika 

nilai statistik Hosmer and Lemeshow Test lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima, 

artinya model mampu memprediksi nilai observasinya 

b. Likelihood Fit Test  
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 Statistik -2Log Likehood digunakan untuk menentukan jika variabel bebas 

ditambahkan ke dalam model apakah secara signifikan memperbaiki model fit. 

Likelihood fit model digunakan dengan membandingkan angka 2Log Likelihood 

pada awal block (Block = 0) dengan angka -2Log Likelihood pada model kedua 

(Block = 1), apabila terjadi penurunan -2Log Likelihood maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa model tersebut menunjukkan model yang fit.  

2. Uji Hipotesis Secara Simultan 

a. Omnimbus Test of Model Coefficient 

 Uji omnimbus test digunakan untuk pengujian secara serentak yang yang 

 menunjukkan apakah suatu variabel independen signifikan terhadap variabel 

 dependen. Hipotesis yang digunakan yaitu seperti dibawah ini (Ghozali, 2013): 

 H0 : βj = 0 (koefisien βj signifikan secara statistik) 

 H1 : βj ≠ 0 (koefisien βj tidak signifikan 

b. Variabilitas Negelkerke R Square 

 Cox dan Snell’s R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R2 

 pada multiple regression yang didasarkan pada teknik likehood dengan nilai 

 maksimum kurang dari satu yang sulit untuk diinterpretasikan. Nagelkerke’s R 

 Square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell’s R Square untuk 

 memastikan bahwa nilainya bervariasi dari nol (0) hingga satu (1).  

 Nilai Nagelkerke’s R Square dapat diinterpretasikan seperti nilai R2 pada 

 regresi berganda, di mana variabelitas variabel dependen yang dapat dijelaskan 
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 oleh variabel independen. Semakin mendekati angka satu, maka semakin baik 

 hasilnya. (Ghozali, 2013) 

3. Uji Hipotesis Parsial (Uji Wald / Uji Z) 

 Untuk menentukan justifikasi signifikansi statistik bagi masing-masing variabel 

yang diuji adalah dengan mendasarkan pada nilai wald ratio. Jika nilai 

probabilitasnya kurang dari α = 0,01; α = 0,05;  α = 0,10 ; atau α = 0,20 maka 

variabel independen yang diamati berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen.  

4. Rasio-Odd 

Uji Odds Ratio yaitu untuk mengukur rasio peluang terjadinya kejadian 1 

terhadap kejadian peluang 0. Uji ini digunakan untuk melihat hubungan antar variabel 

bebas dan variabel terikat dalam model logit. Nilai diperoleh dari perhitungan 

eksponensial dari koefisien estimasi (Bi).  

      

        
 ...................................................................................................................  (3.5) 

 P menyatakan peluang terjadinya peristiwa Z = 1 dan 1-P menyatakan peluang 

terjadinya peristiwa Z = 0 

 Dalam melakukan interpretasi koefisien-koefisien dalam model regresi logit 

maka diaplikasikan dalam odd ratio (rasio kecenderungan). Rasio Odd ditulis sebagai 

B atau Exp (B).  


