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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui 

survey atas sejumlah mantan TKI di mana sebagian besar datanya berupa kuantitatif yang 

antaranya meliputi data pendapatan dan asset (tabungan, pengeluaran, dan investasi ). Untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Tempat penelitian adalah desa druju 

sumbermanjingwetan serta Objek penelitian adalah TKI yang telah kembali ke Indonesia 

didesa druju Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana menggambarkan suatu fenomena 

yang akan di teliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan 

data melalui survey atas sejumlah mantan TKI di mana sebagian besar datanya berupa 

kuantitatif yang antaranya meliputi data pendapatan dan asset (tabungan, pengeluaran, dan 

investasi ).  

C. Populasi dan Teknik pengambilan Sample  

Menurut Sugiyono (2008:115), Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

1) Ukuran Populasi 

Dalam penelitian ini populasinya adalah semua TKI yang telah kembali ke Indonesia.  

2) Sampel 

Sampel merupakan subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Subset 

ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin meneliti seluruh anggota populasi, 
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oleh karena itu harus membentuk sebuah perwakilan populasi yang disebut sampel (Agusty 

Tae Ferdinand, 2006). Sampel dalam penelitian ini adalah TKI yang telah kembali ke 

Indonesia khusunya didesa druju sumbermanjingwetan yang dipilih secara acak. 

Populasi tidak dapat ditentukan secara tepat maka untuk menentukan jumlah sampel, 

maka penentuan pengambilan sampel peneliti menggunakan snowball sampling. Snowball 

Sampling merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian 

membesar. Ibarat bola salju menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan 

sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum 

merasa lengkap terhadap data yang di berikan, maka peneliti mencari orang lain yang 

dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. 

Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Peneliti menyajikan suatu 

jaringan melalui gambar sociogram berupa gambar lingkaran-lingkaran yang dikaitkan atau 

dihubungkan dengan garis-garis. Setiap lingkaran mewakili satu responden atau khusus, 

garis-garis menunjukkan hubungan antar responden atau antar kasus.  

 

          Teknik Snowball Sampling ini dianalogikan seperti bola salju yang dimulai dari 

bola kecil kemudian membesar secara bertahap karena adanya penambahan  laju bola yang 

digulingkan dalam hamparan salju. Dimulai dari beberapa orang atau kasus, yang nantinya 

mulai meluas berdasarkan pada hubungan-hubungan terkait responden yang diteliti. 

Responden yang dijadikan sampel mewakili sebuah populasi yang tidak mudah untuk 

didapatkan secara langsung di lapangan. Untuk memperoleh sampel yang sulit tersebut maka 

peneliti menggunakan teknik Snowball Sampling dengan menemukan informan Kunci (Key 

Informant) untuk memperoleh keterkaitan hubungan  dalam satu jaringan untuk menemukan 

responden selanjutnya, untuk mendaptkan informasi yang cukup dan jumlah sampel yang 
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memadai untuk dianalisis guna menarik kesimpulan dan sampel tersebut sesuai dengan 

kriteria penelitian. 

 

Gambar 3.1 Bagan Teknik Snowball  Sampling 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional dalam penelitian ini perlu dijelaskan dari variabel untuk 

menghindari kesalahpahaman antar pembaca dan peneliti dalam mendefinisikan variabel 

yang ada. Variabel penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok obyek yang  diteliti 

mempunyai variasi antara satu dan lainnya dalam kelompok tersebut (Sugiyono,1999). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Literasi keuangan ( LK ). 

Berikut ini penulis mencoba untuk menjelaskan dengan singkat mengenai variabel yang 

menjadi pengamatan didalam penelitian. Adapun definisi Operasional Variabelnya adalah : 

1. Literasi Keuangan  

Literasi Menurut Manurung (2009:24) literasi keuangan merupakan seperangkat 

keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untukmembuat 

keputusan dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka. 

2. Instrumen Penelitian 

Tabel 3.1 Instrumen penelitian 

Variabel Definisi Operasional Indikator  
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Literasi Keuangan Sejauh mana 

pengetahuan dan 

implementasi seseorang 

mantan TKI  dalam 

mengelola keuangan 

pribadinya 

-pengetahuan umum 

keuangan 

-Tabungan  

-Asuransi 

-Investasi 

Sumber : Data Primer Diolah 

E. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian ini mencoba untuk 

menggambarkan kondisi Pengaruh Literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pada 

TKI yang telah kembali ke Indonesia, kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan 

ketentuan . Penelitian ini menggunakan sumber Data Primer. Data primer adalah data yang 

dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari responden.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :  

Wawancara yaitu  percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara 

narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk 

mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan 

dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada peneliti, Serta jenis 

datanya  adalah primer yang mana data diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti.  

Pemilihan Desa  dilakukan dengan sengaja, karena desa Druju terdapat banyak TKI 

dengan keadaan k euangan lebih baik tanpa kembali lagi menjadi TKI di luar negri. 

G. Teknik Analisis Data 

penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu analisis deskriptif dan analisis 

tabulasi, yaitu :  

https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
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Analisis Deskriptif : Analisis deskriptif kuantitatif yang menggambarkan secara umum 

tentang literasi keuangan dan pengelolaan keuangan oleh TKI yang telah kembali ke 

Indonesia. 

Metode penelitian untuk analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik 

tabularis atau tabulasi yaitu dengan cara memisahkan jawaban setiap responden dan 

kemudian akan dikelompokkan berdasakan jawaban yang ada yang nantinya dipilah 

berdasarkan pemhaman masing-masing individu atau keluarga dalam meemahami dan 

mengelola keuangannya. 




