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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan

pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan

untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek

penelitian melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, dengan

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.36

Bentuk deskriptif yang digunakan alam penelitian ini untuk

mengumpulkan sejumlah data secara kuantitatif.Penelitian ini

akanmendeskripsikan Kehamilan Di Luar Nikah Terhadap Kondisi Mental

Remaja Di Kecematan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota

B. LokasidanWaktuPenelitian

a. LokasiPenelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Kecamatan

Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota

b. WaktuPenelitian

Waktu penelitian penulis rencanakan dalam masa tiga bulan, yaitu

bulan Agustussampai Oktober2016.

36Sudjarwo, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Mandar Maju, 2001), hal: 50.
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C. PopulasidanSampel

a. Populasi

Populasi adalah Wilayah Generalisasi yang terdiri atas objek atau

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.37Populasi

dalam penelitian ini adalah remaja yang hamil di luar nikah di Kecamatan

Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota yang berjumlah 38

orang.

b. Sampel

Menurut Moh Pabandu Tika, Sampel adalah bagian suatu subjek

atau objek yang mewakili populasi. Pengambilan sampel harus sesuai

dengan kualitas dan karekteristik suatu

populasi.38Pengambilansampeldalampenelitianinidilakukanpada remaja

yang hamil di luar nikah di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten

Lima Puluh Kota yang berjumlah 38

orang.SuharsimiArikuntomenuliskanapabilasampelkurangdari 100

lebihbaikdiambilsemuahinggapenelitiannyamerupakanpenelitianpopulasi.

Karenajumlahsampelkecil,

makapenulismelakukanpenarikansampeldenganmenggunakantekniksampli

ng jenuh, yaitu semuapopulasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga

dengan istilah sensus.39

37 Moh. Pabundu Tika. Op. Cit., hal 33
38Ibid., hal 33
39Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta: Bandung,

2013, hal 85.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Metodepengumpulan data adalahprosedur yang

sistematikdanstandaruntukmemperoleh data yang

diperlukan.Secaraumummetodepengumpulan data

dalampenelitianinimenggunakanteknikpengumpulan data sebagaiberikut:

a. Observasi

Observasiataupengamatanmerupakanaktivitaspencatatanfenomena

yang dilakukansecarasistematis.40 Observasi bertujuan untuk

mengumpulkan fakta, yaitu mengumpulkan pernyataan-pernyataan yang

merupakan deskripsi, penggambaran dari kenyataan yang menjadi

perhatiannya.41

b. Angket

Menurut Moh. Pabandu Tika, dalam bukunya Metodologi

Penelitian bisnis, (koesioner) adalah usaha mengumpulkan informasi

dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara

tertulus oleh responden. Yang mengarah kepada permasalahan, tujuan dan

hipotesis penelitian.42

E. Uji validitas data

Ada tiga kriteria yang harus di penuhi oleh suatu instrumen penelitian

agar dapat dinyatakan memiliki kualitas baik. Kriteria tersebut adalah uji

validitas dan uji reabilitas.

40Muhammad Idrus,MetodePenelitianlmuSosial, Erlangga: Jakarta, 2009, hal 101.
41Wardi Bachtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah, Logos: Jakarta, 1997, hal 78.
42Riduwan, 2013 Metode dan Teknik Penyusun Proposal Penelitian. Alfabeta. Bandung

hal. 60
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1. Uji validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menentukan tingkat kevalidan

atau kesahihan suatu instrument.43Validitas menunjukkan derajat ketepatan

antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang

dikumpulkan oleh peneliti. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas instrument terbagi

dalam validitas internal ( validitas konstruk/ constract validity dan validitas

isi) uji validitas menggunakan uji t yang diproses dengan SPSS 17.0.44

2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu konsistensi alat ukur dalam

mengahasilkan data, disebut konstan apabila data hasil pengukuran dengan

alat yang sama dan berulang-ulang akan menghasilkan data yang relatif

sama, langkah-langkah untuk melakukan uji reliabilitas dengan

menggunakan metode Alpha Crombach diproses dengan SPSS 17.0.

3. Analisis regresi linier

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel

dependent (terikat) dapat diprediksikan (meramalkan) melalui variabel

independent(bebas) secara persial ataupun secara bersama-sama (simultan).

Regresi linier sederhana adalah mentode statistik yang berfungsi untuk

menguji pengaruh antara variabel faktor penyebab (X) terhadap variabel

akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau

disebut juga dengan predictor sedangkan variabel akibat di lambangkan

43Riduwan, Cara Mudah Belajar  SPSS Versi 17.0 Dan Aplikasi Statistik Penelitian,
Alfabeta: Bandung, 2013. hal 194

44Ibid., hal 194
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dengan Y atau disebut juga dengan Response. Regresi linier sederhana atau

sering disingkat dengan SLR (simple linear regression) juga merupakan

salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi tentang

karakteristik kualitas maupun kuantitas.

Model persamaan regresi linier sederhana adalah seperti berikut ini:

Y= a+ Bx

Dimana:

Y : variabel response atau variabel akibat (dependent)

X : variabel predictor atau variabel faktor penyebab (independent)

a : konstanta

b : koefisien regersi (kemiringan), besaran response yang ditimbulkan

oleh predictor

Nilai-nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan rumus

dibawah ini:

a = (∑y) (∑ ) – (∑x) (∑xy)
n(∑ ) – (∑x)2

b = n(∑xy) –(∑x) (∑y)
n(∑ ) – (∑x)2

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linier

sederhana:

1. Tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linier sederhana

2. Identifikasikan variabel faktor penyebab (predictor) dan variabel akibat

(response)

3. Lakukan pengumpulan data
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4. Hitung X2, Y2, XY dan total dari masing-masingnya

5. Hitung a dan b berdasarkan rumus diatas

6. Buatkan model persamaan regresi linier sederhana

7. Lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau

variabel akibat.

F. TeknikAnalisis Data

Teknik analisi data yang digunakan dalam plenelitian melalui tiga tahap,

yaitu:

1. Analisis pendahuluan

Sebelum data hasil penelitian dianalis terlebih dahulu harus

dilakukan uji prasyaratan korelasi produck moment yang meliputi uji

normalitas data dan uji homogenitas data. Uji normalitas data dilakukan

untuk mengetahui normal tidaknya distribusi data penelitian masing-

masing variabel, sedangkan uji hormogenitas data untuk mengetahui

apakah residu (kesalahan penggganggu) dari nilai variabel terikat untuk

setiap nilai variabel bebas tersebut homogen atau tidak atau memunyai

varian yang sama atau tidak.

2. Analisis lanjut

Dalam analisis lanjut ini sekaligus untuk membuatg intepretasi

lebih lanjut dengan membandingkan harga r tabel dengan r yang diteleti

dengan kemungkinan:

a. Jika r xy (hasil) > r t tabel pada tarap signifikansi 5 % dan 1 %, maka

non signifikansi dan hipotesis yang diajukan diterima.
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b. Jika r xy (hasil) < r t pada taraf signifikansi 5 % dan 1 %, maka non

signifikansi dan hipotesis yang diajukan ditolak.

Untuk menentukan nilai jawaban setiap pertanyaan digunakan skala

Likert. Skala berinterasi 1-5 yang mempunyai gradasi dari sangat positif sampai

sangat negatif, dengan pilihan jawaban sebagai berikut:45

Untuk kalimat-kalimat positif, masing-masing ketegori jawaban diberi

skor sebagai berikut:

1. Sangat setuju (ST) nilainya 5

2. Setuju (S) nilainya 4

3. Ragu-ragu (N) nilainya 3

4. Tidak setuju (TS) nilainya 2

5. Sangat tidak setuju (STS) nilainya 1

Untuk kalimat-kalimat negatif, masing-masing kategori jawaban diberi

skor sebagai berikut:

1. Sangat setuju (ST) nilainya 1

2. Setuju nilainya (S) nilainya 2

3. Ragu-ragu (N) nilainya 3

4. Tidak setuju (TS) nilainya 4

5. Sangat tidak setuju (STS) nilainya 5

3. Nilai koefisien korelasi dapat digunakan sebagai pedoman untuk

menentukan suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak dalam suatu

penelitian. Nilai koefisien korelasi bergerak 0 ≥ 1 atau 1 ≤ 0, jika

45Sugiyono, Op.Cit., Hal 93
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deskripsikan, nilai koefisien korelasi tersebut  sebagaimana pada tabel

dibawah ini:

Tabel 3.1

Nilai koefisien

No Nilai koefisien Penjelasannya

1 0,00 – 0,20 Tidak ada pengaruh

2 0,20 – 0,40 Terdapat pengaruh yang rendah

3 0,40 – 0,70 Terdapat pengaruh yang sedang atau cukup

4 0,70 – 0,90 Terdapat pengaruh yang kuat atau tinggi

5 0,90 – 1,00 Terdapat pengaruh yang sangat kuat atau tinggi


