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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Tulungagung dengan subyek penelitian para 

pengrajin genteng di Desa Notorejo Kabupaten Tulungagung. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan masalah 

dalam suatu kondisi, tata cara dalam situasi tertentu, hubungan antar kegiatan, sikap serta 

proses yang sedang berlangsung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan tingkat 

kesejahteraan pengrajin genteng di Desa Notorejo Kabupaten Tulungagung. 

C. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini yaitu pengrajin genteng di Desa Notorejo 

Kabupaten Tulungagung yaitu sebanyak 35 orang. Sampel adalah sebagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2002;73), dalam 

penelian ini jumlah sampel yaitu sebanyak 35 pengrajin, dengan teknik pengambilan 

sampel yaitu menggunakan teknik total sampling atau sensus, jadi seluruh populasi 

digunakan sebagai subyek penelitian. Adapun yang menjadi landasan atau dasar dari 

jumlah pengambilan sampel adalah pendapat dari Arikunto (2006:120) yang 

mengatakan:“Apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga 

merupakan penelitian populasi. 
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D. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data primer dan sekunder, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden penelitian 

dalam hal ini adalah pengrajin genteng di Desa Notorejo Kabupaten Tulungagung. 

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang atau penelitian dari 

sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari 

laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data yang tersedia. Pada 

penelitian ini data sekunder berupa berita dari situs internet, dan literatur-literatur lainnya 

yang diperoleh dari kepustakaan mengenai upaya peningkatan kesejahteraan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi 

Observasi merupakan cara dalam mengumpulkan data dengan melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap aktivias pengrajin genteng di Desa Notorejo 

Kabupaten Tulungagung. 

2. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview) 

Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari 

wawancara adalah adanya kontak langsung dengan sumber informasi. Sumber 

informasinya berupa orang (narasumber) yang merupakan sumber data yang berjenis 

data primer, pada metode ini peneliti berhadapan langsung (tatap muka) dengan 

narasumber. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dimaksudkan untuk 
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mendapatkan informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Wawancara dilakukan peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan tingkat 

kesejahteraan pengrajin genteng di Desa Notorejo Kabupaten Tulungagung. 

3. Dokumentasi 

Dalam memperoleh data yang bersifat sekunder, peneliti menggunakan teknik 

dokumentasi. Sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada 

metode ini, peneliti tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada 

lembaran-lembaran isian yang telah disiapkan untuk itu, atau merekam sebagaimana 

adanya. Peneliti memfokuskan pengumpulan data mengenai kondisi atau gambaran 

wilayah penelitian. 

4. Kuesioner (angket) 

Teknik angket merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau 

menyebarkan daftar pertanyaan/pernyataan kepada responden mengenai pengaruh 

kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian. Dalam penelitian ini, 

digunakan daftar pertanyaan bersifat tertutup, di mana alternatif jawaban telah 

disediakan 
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F. Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pengrajin genteng di Desa Notorejo 

Kabupaten Tulungagung yaitu menggunakan konsep pendapatan dan digunakan 

persamaan sebagai berikut: 

1. Perhitungan biaya total (TC) merupakan penjumlahan dari biaya tetap (FC) dan biaya 

variabel (VC), sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut: 

TC = FC + VC 

Keterangan: 

TC = Total biaya (Rp) 

FC = Biaya tetap (Rp) 

VC = Biaya variabel (Rp) 

2. Pendapatan bersih atau laba atau keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dan 

semua biaya. Secara matematis analisis pendapatan dapat ditulis sebagai berikut: 

π = TR – TC 

Keterangan: 

π = Keuntungan/ laba/ pendapatan bersih (Rp) 

TR = Total Penerimaan (Rp) 

TC = Total Biaya (Rp) 

Tingkat kesejahteraan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga (3) yaitu tingkat 

kesejehteraan yang ditinjau dari pendapatan, pendidikan dan kesehatan. Adapun kriteria 

yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan tersebut dapat disajikan pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 

No. Tingkat 

Kesejahteraan 

Kriteria 

1 Pendapatan/kapita Tinggi (> Rp. 10.000.000) 

Sedang (Rp. 5.000.000) 

Rendah (< Rp. 5.000.000) 

(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS tahun 

2017) 

2 Kesehatan Kemudahan mendapatkan pelayanan 

kesehatan terdiri dari 4 item yaitu jarak 

rumah sakit terdekat, jarak toko obat, 

penanganan obat-obatan dan harga obat-

obatan 

Dari 4 item tersebut kemudian akan 

digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: 

1. Mudah 

2. Cukup 

3. Sulit 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS tahun 

2017) 

3 Pendidikan Tolak ukur mengenai pendidikan yaitu: 

biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses 

penerimaan, dan terbagi menjadi 3 yaitu: 

1. Mudah 

2. Cukup 

3. Sulit 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS tahun 

2017) 

 

G. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel peneltian dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1. Tingkat kesejahteraan yaitu merupakan kondisi ekonomi dari pengrajin genteng di Desa

Notorejo Kabupaten Tulungagung.

2. Tingkat pendapatan yaitu jumlah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas usaha yang

dilakukan oleh pengrajin genteng di Desa Notorejo Kabupaten Tulungagung.

3. Biaya kesehatan merupakan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan ketika terjadi

permasalahan kesehatan atau sakit.

4. Pemenuhan biaya pendidikan anak yaitu biaya yang harus dikeluarkan dalam

pemenuhan biaya pendidikan baik biaya untuk pengeluaran rutin muapun biaya

pendukung pendidikan (misalnya: pembelian buku, alat tulis, dan lain-lain)




