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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Objek Penelitian 

    Lokasi yang akan dijadikan penelitian yaitu sebanyak 12 desa mulai dari 

desa Sumbersuko, Mendalanwangi, Sitirejo, Parangargo, Gondowangi, 

Pandanrejo, Petungsewu, Sukodadi, Sidorahayu, Jedong, Dalisodo, dan 

Pandanlandung, dimana keseluruhan desa tersebut terlatak di kecamatan 

Wagir. Objek yang diguakan pada penelitian ini adalah petani sawah yang 

berada di kecamatan wagir. 

B. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  dengan cara 

pengumpulan data untuk memberikan gambaran dan memberikan penjelasan 

secara lebih spesifik mengenai fenomena dari subjek penelitan agar dalam 

pemaparannya lebih jelas dan tepat sesuai dengan sasaran peneliti dan juga 

sebagai dasar pengambilan keputusan. (Kuncoro, 2013:12).   

C.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

          Menurut  (Sugiyono, 2016:80) adalah suatu wilayah generalisasi 

yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki karakteristik dan 

kualitas tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Jumlah populasi yang digunakan 

dalam penelitian adalah petani  dengan kriteria keluarga sejahtera I dan 

keluarga sejahtera II sebanyak 8.832 petani  di kecamatan Wagir. 
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2. Sampel  

         Sampel adalah bagian dari jumlah serta karakteristik yang ada pada 

populasi (Sugiyono, 2016:81). Teknik yang digunakan untuk pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Purposive  

Sampling adalah sistem pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu, 

terutama kriteria melalui pertimbangan yang diberi oleh sekelompok pakar 

atau expert dalam penelitian ini, peneliti mengambil jumlah sampel 

sebanyak responden dengan menggunakan rumus slovin. 

Rumus Slovin   
 

   ( ) 
 

Keterangan: 

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi 

e  : nilai presesi 10% atau 0,1 

      
     

       (   ) 
  

                               

         Maka dari hasil perhitungan sampel dapat disimpulkan bahwa 

sampel yang digunakan adalah 100 responden dengan kriteria responden 

sebagai berikut: 

a)  keluarga sejahtera I sebanyak 50 responden dan dengan kepemilikan 

lahan kurang dari 0,5 Ha dan hanya memiliki satu aset yaitu sawah. 

b) Keluarga sejahtera II sebanyak 50 responden dengan kepemilikan 

lahan lebih dari 0,5 Ha dan beberapa aset. 
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D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Indikator Variabel 

Variabel Dimensi Indikator 

Literasi Keuangan 

adalah ilmu 

pengetahuan 

terkait aspek 

keuangan yang 

dimiliki seseorang 

 

 

Pengetahuan 

dasar keuangan 
1. Mengetahui pencatatan keuangan 

terkait pegeluaran sehari – hari. 

2. Mengetahui manfaat menabung 

untuk masa depan dan hari tua. 

3. Mengetahui manfaat asuransi untuk 

menghindari resiko tak terduga. 

4. Mengetahui manfaat berinvestasi 

untuk mendapat manafaat yang lebih 

besar. 

5. Mengetahui jenis produk lembaga 

keuangan (giro, deposito, 

tabungan,dll) 

6. Mengetahui jenis – jenis produk 

asuransi (asuransi jiwa, kesehatan, 

dan kendaraan) 

7. Mengetahui jenis aset riil dan aset 

keuangan 

Tabungan 1. Mengetahui bahwa menyimpan uang 

di lembaga keuangan lebih aman. 

2. Mengetahui jenis tabungan 

(tabungan pendidikan, haji, 

konvensional). 

3. Mengetahui bahwa menabung tidak 

hanya di lembaga keuangan, bisa 

menggunakan media arisan atau 

menyimpan uang di rumah 

Asuransi 1. Menyisihkan sebagian pendapatan 

untuk mengikuti asuransi 

Investasi 1. Menyisihkan sebagian pendapatan 

untuk investasi pada aset riil (emas, 

tanah, ternak) 

 

E. Pengukuran Variabel 

  Pengukuran variabel pada penelitian ini adalah menggunakan skala 

Guttman. Menurut Sugiyono (2016:96) skala Guttman memiliki pengukuran 

variabel dengan tipe jawaban yang lebih tegas, yaitu “Ya dan Tidak”, “Benar 

dan Salah”, “Pernah-Tidak Pernah”. Penelitian ini menggunakan teknk 
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jawaban Ya dan Tidak, dengan penilaian jawaban Ya diberik skor 1 dan 

Tidak diberi skor 0. 

F. Jenis dan Sumber Data 

1.    Jenis Data 

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif 

dengan pengukuran skala guttman. Data kuantitatif merupakan data yang 

berbentuk angka atau bilangan yang diolah dan dianalisis menggunakan 

teknik matematis. 

2. Sumber Data  

Menurut (Sanusi, 2013:104) sumber data digolongkan menjadi dua yaitu 

data sekunder dan data primer, yaitu: 

a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber atau 

responden secara langsung melalui wawancara, kueisoner, dan 

dokumentasi. Data primer yang digunakan pada penelitian ini 

bersumber dari kuesioner yang dijawab oleh responden (masyarakat 

yang berprofesi sebagai petani di kecataman Wagir, kabupaten 

Malang) terkait indikator literasi keuangan. 

b. Data sekunder, yaitu data yang telah ada kemudian dijadikan sebagai 

acuan dalam penelitian serta mempunyai hubungan masalah dengan 

fenomena yang diteliti. Data ini meliputi data kependudukan, letak 

geografis, dan sosial ekonomi yang diperoleh dari badan pusat statistik 

kecamatan Wagir dalam angka pada tahun 2017 dan 2018. 
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G.    Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pegumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

kuesioner melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada 

responden (Sugiyono, 2016:142). Ada tiga tahap teknik pengumpulan data, 

yaitu: 

1. Pra observasi dan Pengumpulan data 

Pra observasi dan pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui data 

terkait jumlah petani yang berasal dari keluarga sejahtera I dan sejahtera 

II pada dua belas desa di kecamatan Wagir. Data yang diambil terkait 

jumlah objek penelitian berasal dari data monograf kecamatan Wagir. 

2. Menentukan sampel 

Teknik pengambilan sampel menggunakan pursposive sampling, yaitu 

melalui kriteria tertentu sesuai dengan objek yang telah ditentukan, serta 

menentukan jumlah sampel responden menggunakan rumus slovin. 

3. Penyebaran kuesioner 

Menyebarkan kuesioner kepada responden, jenis kuesioner ini 

menggunakan skala guttman. Responden diminta untuk menjawab 

pernyataan sesuai dengan penilaia responden dengan memberi tanda 

centang. Skala guttman memiliki dua tingkat jawaban yaitu “Ya” dan 

“Tidak”. 
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H.     Teknik Analisis Data 

  Pada penelitian ini menggunakan dua metode analisis data , yaitu 

analisis deskriptif kuantitatif yang menggambarkan secara umum tentang 

literasi keuangan petani di kecamatan Wagir (Sugiyono, 2016:147). Metode 

yang kedua dengan teknik tabulasi atau tabularis yaitu dengan memisahkan 

jawaban setiap responden dan kemudian dikelompokkan berdasarkan 

jawaban yang sesuai dengan kategori literasi keuangan.  Kemudian jawaban 

yang ada akan dibagi sesuai dengan pemahaman masing – masing individu 

dalam mengetahui tentang keuangan. Tahapan analisis data dalam penelitian 

ini memiliki lima tahap, yaitu: 

1. Tabulasi data 

Tabulasi data dilakukan dengan cara memasukkan data yang telah 

terkumpul dari kuesioner dimasukkan ke ecxel untuk diolah atau 

ditabulasikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

2. Menghitung Total Score 

Menghitung todal score berdasarkan jawaban dari masyarakat 

menggunakan rumus berdasarkan (Chen dan Volpe,1998), yaitu: 

                    

                 
      

Jawaban “Ya” memiliki skor 1 dan jawaban “Tidak” memiliki skor 0. 

3. Mengategorikan Tingkat Literasi Keuangan 

Setelah dihitung tingkat literasi setiap responden menggunakan excel, 

kemudian setiap kategori literasi keuangan dijumlah untuk mengetahui 

berapa besar persentasenya. Serta mengkategorikan tingkat literasi 
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berdasarkan jenis pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan pada keluarga 

sejahtera I dan sejahtera II. 

4. Penyajian Data 

Setelah data diolah dan dikategorikan sesuai faktor dan jenis keluarga, 

data disajikan melalui deskriptif naratif yaitu berupa gambaran lengkap 

tingkat literasi keuangan ditinjau dari jenis pekerjaan, pendapatan, dan 

pendidikan dalam bentuk tabel dan diagram dari hasil penyebaran 

kuesioner dan wawancara. 

5. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan diambi dari proses analisis data dan juga 

pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan 

tersebut memberikan gambaran yang jelas dan spesifik sesuai rumusan 

masalah. 

    

 


