BAB III
METODE PENELITIAN

A. LokasidanSasaranPenelitian
1. LokasiPenelitian
Lokasipenelitianadalahmenjelaskantempatataulokasipenelitianters
ebutdilakukan

(Notoatmodjo,

2010).Lokasipenelitian

yang

telah

dipilihadalahKecamatanBanjarmasin Selatan.
2. SasaranPenelitian
SasaranPenelitianadalah wanita yang menikah usia dini di
Kecamatan Banjarmasin Selatan.

B. Metodepenelitian yang digunakan
Metodepenelitianadalahcara

yang

digunakanolehpenelitidalammengumpulkan data penelitiannya (Arikunto,
2013).

Metodepenelitian

yang

digunakanadalahmetodedeskriptif.Metodedeskriptifadalahsuatumetodologi
yang
dilakukandengantujuanuntukmembuatgambaranataudeskripsitentangsuatuke
adaansecaraobjektif

(Notoatmodjo,2011).

Metodepenelitiandeskriptifinidigunakanuntukmengetahui gambaran kejadian
pernikahan usia dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

C. Variable PenelitiandanDefinisiOperasional
1. Variabelpenelitian
Variabeladalahukuranatauciri,

sifatatausuatuukuran

yang

dimilikiataudidapatkanpenelitiantentangsuatukonseppengertiantertentu
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(Notoatmodjo, 2010). Variabel penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu
mengidentifikasi kejadian pernikahan usia dini.
2. DefinisiOperasional
Definisioperasionalmendefinisikanvariabelsecaraoperasionalberdasarkan
karakteristik

yang

diamati,

memungkinkanpenelitiuntukmelakukanobservasiataupengukuransecarac
ermatterhadapsuatuobjekataufenomena.Definisioperasionalditentukanbe
rdasarkan

parameter

yang

dijadikanukurandalampenelitian.Sedangkancarapengukuranmerupakanc
aradimanavariabeldapatdiukurdanditentukankarakteristiknya

(Hidayat,

2012). Definisioperasionaldalampenelitianiniadalahkejadian pernikahan
usia dini di KecamatanBanjarmasin Selatan
Tabel 3.1 Definisi Operasional
Variabel
Pernikahan
usia dini

DefinisiOperasional
Seorang perempuan yang
menikah pada usia dini
kurang dari 20 tahum

Adat istiadat Perilaku
yang
turuntemurundiwariskans
ehinggamempengaruhipo
laperilakumasyarakat
Pengaruh
orang tua

Perempuan
yang
menikah pada usia dini
karena dorongan atau
pengaruh dari orang tua

Alatukur

HasilUkur

Skala

Kuesioner

1.
2.

Ya
Tidak

Nominal

Kuesioner

1.
2.

Ya
Tidak

Nominal

Ya
Tidak

Nominal

Kuesioner

1.
2.

D. PopulasidanSampelPenelitian
1. Populasi
Populasiadalahmerupakanseluruhsubjek
akanditelitidanmemenuhikarakteristik

yang

yang
ditentukan

(Ryanto,

2011).Populasi dalam penelitian ini adalah wanita yang menikah dini
pada bulan Desember 2016 sampai Februari 2017 sebanyak 55 orang
dalam 3 bulan.

21

2. SampelPenelitian
Sampeladalahsebagian yang diambildarikeseluruhanobjek yang
diteliti

yang

dianggapmewakili.Dalammengambilsampelpenelitiandigunakancaraataut
eknik-tekniktertentu,
sehinggasampeltersebutsedapatmungkinmewakilipopulasinya
(Notoatmodjo, 2012).
Cara

pengambilansampeldalampenelitianiniadalahdengantotal

samplingyaituteknikmenentukan semua jumlah yang menjadi populasi.

E. JenisdanSumber Data
Sumber

data

yang

digunakandalampenelitianiniadalahdenganmenggunakan data primer dan
data sekunder.
1. Data primer adalah data yang dikumpulkanlangsungolehpenelitidari para
responden,

danbukanberasaldaripengumpulan

pernahdilakukansebelumnya

(Arikunto,

2011).

data
Data

primer

yang
yang

digunakanpenelitiyaitudenganmembagikankuesionerolehpenelitilangsung
kepadawanita yang menikah dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan .
2. Data

sekunderadalah

data

yang

diperolehataudikumpulkanpenelitidarisumber yang telahada (Arikunto,
2011). Data sekunder yang digunakanpenelitidiperolehdari Kantor
Kementrian Agama Kota Banjarmasin ,danKecamatan Banjarmasin
Selatan yang mendukungpenelitiansertastudikepustakaan.
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Sumber

data

adalah

para

responden

terpilihdaripopulasiberdasarkanjumlahsampel
didapatkanuntukmengetahuigambaran

faktor

yang
yang

yang

mempengaruhi

kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

F. TeknikPengumpulan Data
Penelitimenggunakaninstrumenuntukmengumpulkan

data.

Hal

inisesuaidenganpendapatNotoatmodjo (2010) bahwa yang dimaksuddengan
data instrumenadalahalat-alat yang digunakanuntukmengumpulkan data,
instrumeninidapatberupapertanyaan,

formulirobservasi,

formulir

yang

berkaitandenganpenataan data.
Padapenelitianiniinstrumenpenelitiannyaadalahkuesioner.Kuesionerda
patdiartikansebagaidaftarpertanyaan

yang

sudahtersusunatauterstrukturdenganbaikdandibuatsendiriolehpeneliti.Kuesio
nerakandibagikanlangsungkepadaresponden

yang

sebelumnyasudahdiberikanpenjelasantentangtujuanpenelitiandanpengisiank
uesionerpadawanita yang menikah dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

G. Analisis Data
MenurutHidayat

(2007),

data

yang

disajikan

agar

dipahamidandianalisissesuaidengantujuan yang diinginkan. Analisis data
meliputilangkah-langkahsebagaiberikut :
1. Editing
Data editing adalahupayauntukmemeriksakembalikebenaran data yang
diperolehataudikumpulkan,
dapatdilakukanpadatahappengumpulan
terkumpul.

editing
data

atausetelah

data
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2. Coding
Coding merupakanpemberiankode numeric (angka) terhadap data yang
terdiriatasbeberapakategori.
3. Entry
Data entry adalahmemasukan data yang telahdikodingkedalam program
computer, kemudianmembuatdistribusisederhana.
4. Tabulating
Yaitu pengelompokan data yang telah dibuat pada tiap-tiap variabel yang
di ukur dan selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi.
5. Pengolahan Data
Langkahselanjutnyasetelahsemua

data

diklasifikasikanadalahmelakukanpengolahan

data

untukmenentukanmetodeanalisis
Adapunmetodeanalisis

data

yang

akandigunakan.

data

akandigunakanpadapenelitianiniadalahmetodeanalisis

yang
data

Kecamatanlitatifdenganmenggunakanmetodeanalisissecaradeskriptifuntu
kmenggambarkanfaktor yang mempengaruhi kejadian pernikahan usia
dini.
1) Analisis univariat
Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan
persentase dari setiap variabel (Notoatmodjo, 2010).
Langkah-langkah analisis univariat adalah sebagai berikut:
1) Distribusi Frekuensi
P=

x 100%

Keterangan
P

= Proporsi
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f

= Frekuensi kategori

n

= Jumlah sampel
Teori Supranto (2010) menyatakan nilai batas 50% merupakan

angka yang membatasi distribusi bagian atas (>50%) dan bagian
bawah (<50%) hal ini dikarenakan persentil 50 diidentikkan dengan
rata-rata pengukuran suatu kejadian atau fenomena.

