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BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research)1, di

mana data-data yang diperoleh nanti bersumber data-data yang ada

dilapangan sebagai objek penelitain. Pendekatan pada penelitian ini

menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan metode studi

deskriptif. Metode studi deskriptif yaitu metode yang diarahkan untuk

memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa

adanya hasil penelitian. Ketepatan penentuan metode ini didasarkan pada

pendapat Winarto Surachmad, bahwa aplikasi metode ini dimaksudkan untuk

penyelidikan yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa

sekarang.2 Data yang didapat di lapangan  tersebut dari segi jenisnya akan

diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh  langsung dari sumber

pertama.3 Adapun data primer yang penulis maksudkan bersumber

dari:

1 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal.
173.

2Winarto Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, (Bandung :
Tarsito, 1988), hal. 139.

3 Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012 ),
hal. 30.



a. Hasil Kuesioner yang disebarkan kepada responden IRT yang berada di

wilayah Kecamatan Senapelan. Teknik ini dilakukan dengan cara

memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk dijawab,

kemudian dari jawaban setiap pertanyaan tersebut ditentukan skornya

dengan menggunakan skala likert. Pembuatan kuesioner penelitian

berdasarkan pada  indikator atau karakteristik dari variabel independen

(X) dan variabel dependen (Y). Adapun Blue Print dari kuesioner

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

(Blue Print) Item Skala Kesehatan Reproduksi

No Indikator Nomor Item Jumlah Item

1.

Masalah Reproduksi

a. Kesehatan, kehamilan

dan menyusui

1, 2, 12, 16,

18, 27, 28, 34
8

b. Pelayanan Kesehatan

Reproduksi dan KB
3, 19, 21, 32 4

c. Kesehatan bayi dan anak 12 1

2.

Gender dan seksualitas

a. Pengaturan negara

terhadap masalah

seksualitas

14, 15 2



b. Pengendalian sosio –

budaya terhadap

masalah seksualitas

13 1

3.

Infeksi Menular Seksual

a. Penyakit Infeksi

Menular
6, 10, 11, 30 4

4.

Praktek hubugan  seks

berisiko

a. Dampaknya

terhadap pelaku

dan keluarga

7, 8 2

5.

Teknologi Reproduksi

a. Alat-alat Kontrasepsi
22, 23, 24, 25,

26, 29, 31
7

Total 29

Sumber : Hasil Pengolahan Data



Tabel 3.2

(Blue Print) Item Skala Keluarga Sakinah

No Indikator Nomor

Item

Jumlah Item

1. Landasan agama dalam

kehidupan keluarga

39, 40, 44,

45
4

2. Komunikasi yang baik

antar anggota keluarga
41, 42, 43 3

3. Ekonomi keluarga yang

terpenuhi
37, 38 2

4. Keutuhan dan kesatuan

dalam keluarga
36, 46, 2

5. Penyelesaian masalah

dalam keluarga secara

positif dan konstruktif

48 1

Total 12

Sumber : Hasil Pengolahan Data



b. Hasil Diskusi dan wawancara dengan kader-kader pembinaan Kesehatan Reproduksi di

wilayah Kecamatan Senapelan.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah data pelengkap yang bersumber dari buku-buku yang

berbicara tentang masalah kesehatan reproduksi dan keluarga sakinah, di antaranya :

a. Hak dan Kesehatan Reproduksi untuk Masyarakat Pesantren, karya; AD.

Eridani, SH.

b. Psikologi Kesehatan Reproduksi Wanita dan Perkembangan

Reproduksinya, karya; Namora Lumongga Lubis, M.Sc., Ph.D.

c. ‘Ina>yatu al Qura>n bi huqu>qi al Insa>ni, karya; Dr. Zainab ‘Abdul

Salam.

d. Al Isla>mu wa al Jins, karya; Prof. Abdullah Nashih ‘Ulwan.

e. Pengantin Al Quran, Karya; Prof. Dr. M. Quraish Shihab.

f. Fiqh HIV/AIDS Pedulikah Kita ?, karya; KH. Husein Muhammad, dkk.

g. Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Teori dan Pratikum, karya; Dwi

Maryanti, dkk.

h. Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an, karya; Prof. Dr.

Nasaruddin Umar.



B. TEMPAT DAN WAKTU

Tempat penelitian yang penulis lakukan adalah di wilayah Kecamatan

Senapelan Kota Pekanbaru. Waktu penelitian bulan Juni 2015.

C. POPULASI SAMPEL

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.4 Berkenaan dengan

populasi pada penelitian ini, maka yang akan dijadikan populasi dalam

makalah ini ini adalah jumlah Keluarga yang ada di Kecamatan Senapelan.

Karena banyaknya populasi dan tidak mungkin semua diteliti, maka dalam penelitian

ini penulis menentukan sampling data. Adapun  proses pengambilan sampling

dilakukan menggunakan Random Sampling yaitu teknik sampling yang memberikan

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menadi

anggota sampel. Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.5

Penentuan sampel penelitian sangat penting karena sampel akan berperan penting

dalam membuat kesimpulan. Karena sifat populasi adalah homogen, maka jumlah

sampelnya kecil sudah cukup.6 Sebagai pertimbangan, apabila subjek kurang dari

100, maka lebih baik diambil semua , sehingga penelitiannya menjadi penelitian

populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar, dapat diambil 10 % - 15 %  atau 20 % -

25 %. Karena jumlah populasi lebih dari 100 orang responden, maka penarikan

sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel secara acak (Random Sampling).

Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus dari

Taro Yamane atau Slovin sebagai berikut:

4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta,
2010), hal. 173.

5Ibid, hal.174 .
6 Zainal Asikin, Loc. Cit



N

n =

N.d2 +1

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

d2 = Presisi (ditetapkan 10 % dengan tingkat kepercayaan 95 % )

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:

N 8.236 8.236

n = = = = 100 Responden / Sampel

N.d2 + 1 (8.236). 0,12 + 1 823

Dengan rumus n di atas, maka diperoleh jumlah responden / sampel IRT di

Kecamatan Senapelan Pekanbaru sebagai berikut:

1. Padang Bulan 2.344/8.236 X 100 = 28,4 = 29 responden

2. Padang Terubuk 1.821/8.236 X 100 = 22,1 = 22 responden

3. Sago 507/8.236 X 100    = 6,1 = 6 responden

4. Kampung Dalam 640/8.236 X 100    = 7,7 = 8 responden

5. Kampung Baru 1.992/8.236 X 100  = 24,1 = 24 responden

6. Kampung Bandar 932/8.236 X 100 = 11,3 = 11 responden

Jumlah = 100 responden

Pembulatan angka di bawah 5 di belakang koma dihitung sesuai angka pokok,

sedang angka di atas 5 di belakang koma ditambahkan satu ke dalam angka pokok.



D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Studi Dokumentasi

Yang dimaksd dengan studi dokumentasi dalam pengumpulan data adalah;

cara pengumpulan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang

dianggap penting dari berbagai sumber resmi yang terdapat baik di lokasi

penelitian maupun di instansi lain yang ada pengaruhnya dengan penelitian ini.

Studi Doumentasi dilakukan sebagai proses validasi empiris terhadap teori yang

berkembang, berdasarkan fakta / kenyataan di lapangan.

2. Interview

Interview atau wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka,

ketika pribadi pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang

untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian

kepada seorang responden.7 Dari hasil Studi Dokumen tersebut, akan dilakukan

analisa data.

7 Fred N. Kerlinger, Asas-asas Penelitian Behavioral, diterjemahkan Landung R. Simatupang,
(Yogyakarta : Gajah Mada University Press, Cet. V, 1996), hal. 770.



E. TEKNIK ANALISA DATA

Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan analisis regresi linear sederhana ( hanya menggunakan satu variabel

independen (x) ). Teknik ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel

bebas dengan variabel terikat, sebagai berikut :

1. Kesehatan Reproduksi (X1) :Variabel Independen (Mempengaruhi)

2. Keluarga Sakinah (Y) : Variabel Dependen (Dipengaruhi)

3. : Pengaruh / Mempengaruhi

Kesehatan Reproduksi
(X1)

Keluarga Sakinah
(Y)



F. HIPOTESIS

Hipotesis adalah kebenaran yang masih berada di bawah (belum tentu benar) dan

baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran jika telah disertai bukti-bukti.8

Hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Hipotesis Alternatif

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman

Kesehatan Reproduksi pada IRT, di dalam membentuk dan

melaksanakan konsep Keluarga Sakinah.

2. Hipotesis Nihil (H0)

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman

Kesehatan Reproduksi pada IRT, di dalam membentuk dan

melaksanakan konsep Keluarga Sakinah.

G. TEKNIK PENULISAN

Adapun teknik penulisannya dalam makalah ini, penulis berpedoman kepada buku

panduan penulisan Tesis PPs.UIN Suska Riau tahun 2013.

8 Suharsimi Arikunto, Loc. Cit


