
 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, 

untuk menjelaskan hubungan antara konsep-konsep atau nilai-nilai dari 

variabel satu ke variabel lainya. 

 

Dalam hal ini, menjelaskan hubungan tentang tingkat pemahaman peran laki-

laki sebagai kepala keluarga dengan tanggung jawabnya dalam membina 

keluarga bahagia. 

 

B. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Menurut Riduwan (2010: 54) “Populasi adalahobjek atau subjek yang 

berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertebtu berkaitan 

dengan masalah penelitian.  

Dalam penelitian ini penulis mengartikan populasi adalah seluruh Kepala 

Keluarga di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel  3.1. Jumlah Kepala Keluarga di Desa Cipadang yang 

        istrinya bekerja Menjadi TKI  

 
No Dusun Jumlah 

1. Cidadi  26 Orang  

2. Ciwangi 10 Orang 

3. Ciberes 9 Orang 

4. Cilawang 12 Orang 

5. Cierih 36 Orang 

6. Ciarum 7 Orang 

7. Citemen 9 Orang 

8. Mujidadi 10 Orang 

9. SumberSari 5 Orang 

Jumlah 124 Orang  

Sumber: Dokumentasi Penduduk desa Cipadang  

 

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau populasi yang diteliti (Suharsini Arikunto, 

1983: 92). Sedangkan menurut Riduwan (2010: 56) “Sampel adalah 

bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang 

akan diteliti. Jika jumlah populasi kurang dari 100, lebih baik di ambil 

semua sehingga penelitian ini  merupakan penelitian populasi. Tetapi jika 

jumlah subjeknya besar, dapat di ambil antara 10-15% atau 20-25% atau 

lebih. Berdasarkan pendapat di atas maka sampel dalam penelitian ini 

diambil sebanyak 20% sehingga sampelnya 20% x 124 = 24,8 Dengan 

demikian, jumlah keseluruhan sampel dibulatkan menjadi 25 orang. 

Untuk lebih jelas mengenai jumlah sampel dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut :  

 

 

 



53 

 

Tabel  3.2. Jumlah sampel Kepala Keluarga di Desa Cipadang yang 

                   istrinya bekerja Menjadi TKI 

 
No Nama Dusun Jumlah Kepala 

Keluarga 

Sampel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Cidadi  

Ciwangi 

Ciberes 

Cilawang 

Cierih 

Ciarum 

Citemen 

Mujidadi 

SumberSari 

26  

10  

9  

12  

36  

7  

9  

10  

5 

26 x 20 % = 5,2 = 5 

10 x 20 % = 2    = 2 

9   x 20 % = 1,8 = 2 

12 x 20 % = 2,4 = 2 

36 x 20 % = 7,2 = 7 

7   x 20 % = 1,4 = 2 

9   x 20 % = 1,8 = 2 

10 x 20% = 2    = 2 

5   x 20 % = 1    = 1 

Jumlah  124 25 

 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman peran laki-

laki sebagai kepala keluarga. 

2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab dalam 

membina keluarga bahagia. 

 

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel 

1. Definisi Konseptual 

1) Tingkat pemahaman peran laki-laki sebagai kepala keluarga adalah 

aspek intelektual yang berkaitan tentang apa yang diketahui laki-laki 

sebagai kepala keluarga tentang peranya dalam membina keluarga 

bahagia 
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2) Tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga adalah 

keinginan dan harapan yang dimiliki semua keluarga untuk 

mencapai keluarga bahagia. 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

1) Tingkat pemahaman peran laki-laki sebagai kepala keluarga adalah 

penilaian terhadap penguasaan pengetahuan laki-laki sebagai kepala 

keluarga akan peranya yang berbentuk nilai dalam pengukuran dari 

indikator: 

a. Mencari nafkah 

b. Mendidik anak-anak 

c. Mencari Nafkah 

d. Mengembangkan spiritual 

e. Tersedianya waktu untuk keluarga 

f. Memberikan aspirasi 

g. Memiliki komitmen dalam keluarga 

 

2) Tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga dalam membangun 

keluarga bahagia adalah penilaian harapan dan tujuan yang berbentuk 

skor melalui pengukuran indikator: 

a. Terciptanya keluarga yang bahagia 

b. Memenuhi kebutuhan keluarga 

c. Melindungi anak dan istrinya 

d. Memberikan pendidikan untuk anak-anak. 

e. Menberikan pendidikan spiritual anak dan istrinya 
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f. Memberikan waktu untuk keluarga 

 

E. Rencana Pengukuran Variabel 

1. Peran kepala keluarga dapat diukur menggunakan test berdasarkan nilai 

yang diperoleh suami dengan rentang 0-100 melalui indikator tentang 

pemahaman konsep politik mengenai : 

a. Usaha membina keluarga bahagia 

b. Mencari nafkah 

c. Mendidik anak-anak 

2. Tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga dalam membina 

keluarga bahagia diukur menggunakan angket berdasarkan skor skala 1-3, 

yaitu :  

a. Sesuai harapan 

b. Kurang sesuai harapan 

c. Tidak sesuai harapan 

 

Melalui pengukuran  indikator  : 

 

a. Tercipta keluarga yng bahagia. 

b. Memenuhi kebutuhan keluarga 

c. Melindungi anak dan istri nya 

d. Memberikan pendidikan untuk anak-anak 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau 

keterangan-keerangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh 

elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian  

Di dalampenelitian ini akan digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan 

data yaitu :  

1. Teknik Pokok 

a. Angket 

Teknik angket atau kuisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada 

responden dengan maksud menjaring data dan informasi langsung dari 

responden yang bersangkutan. Sasaran angket adalah laki-laki sebagai 

kepala keluarga di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran. 

 

Dalam penelitan ini menggunakan angket yang bersifat tertutup, 

sehingga responden menjawab pertanyaan dari tiga alternatif jawaban 

yaitu: (a), (b), (c) yang setiap jawaban diberi nilai bervariasi. 

a. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan akan diberi 

nilai/skor tiga (3). 

b. Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan akan 

diberikan nilai/skor dua (2). 
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c. Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan akan diberi 

nilai/skor satu (1). 

 

Berdasarkan hal di atas maka akan diketahui nilai tertinggi adalah 

tiga (3) dan nilai terendah adalah satu (1). 

 

2. Teknik Penunjang 

a. Wawancara 

Teknik wawancara dalam penelitian ini untuk mendapatkan 

informasi-informasi yang dirasakan perlu untuk menunjang data 

penelitian. Wawancara dilakukan terhadap ibu-ibu rumah tangga di 

di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran. 

b. Observasi 

Metode observasi ini untuk melakukan pengamatan dan 

pengambilan data secara langsung terhadap obyek penelitian dan 

keadaan tempat penelitian serta keadaan umum tempat penelitian. 

 

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi, yaitu suatu pengambilan data yang diperoleh 

dari informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang digunakan 

untuk mendukung keterangan-keterangan ataupun fakta-fakta yang 

berhubungan dengan objek penelitian. 
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G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 1. Uji Validitas 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas isi  

(content validity) yaitu pengujian tentang isi butir-butir/indikator-indikator  

dalam definisi operasional dan kesesuaiannya dengan yang ada  

dalam konseptual. 

 

 2.  Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument 

cukup dapat di percaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrument tersebut sudah baik.Penelitian yang menggunakan uji 

coba angket, memerlukan suatu alat pengumpulan data, yaitu uji 

reliabilitas. 

Menurut Suharsimi Arikunto, (2006:178) menyatakan bahwa untuk 

menumbuhkan kemantapan alat pengumpulan data maka akan digunakan 

uji coba angket, reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen tersebut 

sudah baik. 

Adapun langkah-langkah yang dapat di tempuh adalah sebagai berikut: 

a. Menyebar angket untuk di uji cobakan kepada 10 orang responden. 

b. Untuk reliabilitas soal angket digunakan teknik belah dua / ganjil 

genap. 

c. Selanjutnya mengkorelasikan kelompok ganjil dan genap dengan 

−korelasi product moment yaitu: 
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Keterangan : 

Rxy = Koefisien korelasi antara gejala x dan y 

Xy = Product dari gejala x dan y 

N = Banyaknya subyek  

      (Suharsimi, 2010 : 331) 

d. Untuk mengetahui koefisien realibilitas seluruh kuisioner di gunakan 

rumus Sperman Brown sebagai berikut :  

xyR = 
 

rgg

rgg

1
2  

Keterangan : 

Rxy = Koefisien relibilitas seluruh tes 

Rgg = Koefisien korelasi item ganjil dan genap  

( Sugiyono, 2009:185 ) 

 

e. Hasil analisis kemudian di bandingkan dengan tingkat reliabilitas, 

dengan kriteria sebagai berikut:  

0,90 – 1,00 = Reliabilitas tinggi 

0,50 – 0,89 = Reliabilitas sedang 

0,00 – 0,49 = reliabilitas rendah  

(Manase Malo, 1985:139) 
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H. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah data terkumpul yaitu 

dengan mengidentifikasi data, menyeleksi dan selanjutnya dilakukan 

klasifikasi data kemudian menyusun data. Adapun tekniknya dilakukan 

dengan menggunakan  rumus interval sebagai berikut : 

K

NRNT
I


  

Keterangan :  

I     = Interval 

NT = Nilai Tertinggi 

NR = Nilai Terendah  

K   = Kategori  

(Sutrisno Hsadi, 1986:12)  

Penentuan tingkat persentase digunakan rumus yang dikemukakan oleh Ali 

(1984: 184) sebagai berikut : 

%100X
N

F
P   

Keterangan 

P = Besarnya Presentase 

F = Jumlah Skor Yang Diperoleh Diseluruh Item 

N = Jumlah Berkalian Seluruh Item Dengan Responden 

Untuk menafsirkan banyaknya presentase yang diperoleh digunakan kriteria 

Suharsimi Arikunto (1986: 196) sebagai berikut: 

76%-100% =  Baik 

56%-75% = Cukup 
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40%-55% = Kurang Baik 

0-39%  = Tidak Baik 

 

Adapaun pengolongan data adalah menggunakan uji Chi Kuadrat asosiasi dua 

faktor (Sudjana, 2005: 280), dengan rumus sebagai berikut: 

X 2  = 

 

 

B

ji

k

ij Eij

EijOij
2

 

  Keterangan: 

X 2  : Chi Kuadrat 

Oij  : Banyaknya data yang diharapkan terjadi 




k

ij

 : Jumlah kolom 

Eij  : Banyaknya data hasil pengamatan 




b

ji

 : Jumlah baris 

Kriteria uji sebagai berikut: 

a. Jika X 2 hitung lebih besar atau sama dengan X 2 tabel dengan tarif 

signifikan 5 % maka hipotesis diterima 

b. Jika X 2 hitung lebih kecil atau sama dengan X 2 tabel dengan tarif 

signifikan 5% maka hipotesis ditolak. 

Selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan rumus koefesien kontingen 

(Sudjana, 2005:282), yaitu : 

C= nx

x
2

2

 

Keterangan : 
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C : Koefesien kontingensi 

X 2 : Chi Kuadrat 

N : Jumlah sampel 

Agar harga C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajat asosiasi 

faktor-faktor, maka harga C dibandingkan dengan koefesien kontingensi 

maksimum. Harga C maksimum dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

C maks  = 
m

m 1
 

 

Keterangan: 

C maks  
: Koefesien kontingen maksimum 

  M  : Harga minimum antara banyak baris dan kolom dengan kriteria  

   I  : Bilangan konstan 

uji pengaruh makin dekat dengan harga C maks  makin besar derajat asosiasi 

antar faktor. Dengan kata lain, faktor yang satu makin berkaitan dengan faktor 

yang lainmerurut Sudjana(2005:282). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


