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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah observational analitik. Pada 

penelitian ini peneliti mencari hubungan antar variabel dengan analisis 

terhadap data yang dikumpulkan.(28) 

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional yaitu jenis 

penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran/observasi data 

variabel independent dan dependen hanya satu kali, pada satu saat. Pada 

jenis ini variabel independent dan dependen dinilai secara simultan pada 

satu saat, sehingga tidak ada follow up.(29) 

 Desain penelitian crossectional adalah sebagai berikut: 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian adalah sejumlah besar subyek yang 

mempunyai karakteristik tertentu. Populasi terjangkau dalam penelitian 

ini adalah 390 wanita yang sudah menikah berdasarkan data Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul 

pada tahun 2018. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian (subset) dari populasi yang dipilih dengan 

cara tertentu hingga dapat dianggap mewakili populasinya. Sampel 

pada penelitian ini adalah wanita yang menikah di Kecamatan Playen 

Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 berdasarkan data Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Playen. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan 

sampel dilakukan secara sengaja oleh peneliti dan tidak dilakukan 

secara acak. Selain itu berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu: 

a. Kriteria Inklusi 

Bersedia menjadi responden diketahui dari persetujuan dalam 

mengisi lembar informed consent. 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Pernikahan yang kedua atau lebih,diketahui dari data responden 

2) Wanita yang tidak berada di tempat atau pindah domisili. 



 
 

3 
 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini, menggunakan rumus besar 

sampel uji hipotesis satu populasi dari Lemeshow (1997) sebagai berikut: 

푛 =  
Z1-α

2
푃 (1-푃 ) +Z1-β 푃 (1-푃 )

2

(푃 -푃 )2  

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

Z1-α/2 = nilai distribusi normal baku pada α 5% = 1,96 

Z1-β = nilai distribusi normal baku pada β 20% = 0.84 

Po =lproporsi usia menikah dini sebesar 30% (0,30)diperoleh 

berdasarkan data KUA Kecamatan Playen tahun 2018 

Pa = perkiraan proporsi usia menikah yang diharapkan = 15% 

(0,15) 

Pa-Po =lperkiraan selisih proporsi yang diteliti sebesar 15% (0,15) 

(ditetapkan peneliti) 

Dengan menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh besar 

sampel sebagai berikut: 

푛 =  
Z1-α

2
푃 (1-푃 ) +Z1-β 푃 (1-푃 )

2

(푃 -푃 )2  

푛 =  
1,96 (0,3(1-0,3))+0,84 0,15(1-0,15)

2

(0,30-0,15)2  
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푛 =  
1,96√0,3 푥 0,7+0,84x 0,15 푥 0,85 

2

(-0,15)2  

푛 =  
{(1,96푥 0,46 +(0,84 x 0,36)}2

0,0225  

푛 =  
{0,90+0,30}2

0,0225  

푛 =  64 

Berdasarkan perhitungan rumus sampel di atas, didapatkan sampel 

penelitian yaitu minimal 64 responden. Untuk menghindari adanya 

drop out, maka sampel ditambah 10% sehingga menjadi 70 responden. 

Kecamatan Playen mempunyai 13 desa, maka untuk pengambilan 

sampel dilakukan secara purposive sample untuk mengambil 

responden yaitu wanita yang menikah di Kecamatan Playen tahun 

2018 berdasaran data dari KUA Playen. Pemilihan tempat di 3 desa 

yaitu desa Bleberan, Getas, dan Gading dengan proporsi menikah 

tertinggi sehingga sampel dapat terwakili. Kemudian pengambilan 

sampel dilakukan secara proporsional sampling untuk menentukan 

jumlah sampel pada masing-masing desa. 

Tabel 1 Distribusi Perhitungan Besar Sampel Penelitian di Kecamatan Playen 
Kabupaten Gunungkidul 

No Nama Desa Jumlah Wanita 
yang Menikah Perhitungan Besar 

Sampel 
1. Bleberan 45 45/121 x 70 26 

2. Getas 34 34/121 x 70 20 

3. Gading 42 42/121 x 70 24 

Jumlah 121  70 
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Pengambilan sampel yang terpilih dari setiap desa dilakukan 

dengan metode simple random sampling yaitu mengambil secara acak. 

Pengambilan sampel dengan melakukan undian yang terdiri dari daftar 

nama wanita yang menikah berdasarkan data KUA Kecamatan Playen 

yang beralamat di desa Bleberan, Getas, dan Gading. Kemudian 

mengundang wanita berdasarkan daftar hasil undian dengan menggunakan 

Balai Desa sebagai tempat pengumpulan data. Peneliti mengundang 

sejumlah 121 responden meliputi 45 undangan untuk Desa Bleberan, 34 

undangan Desa Getas, dan 42 undangan untuk Desa Gading dengan 

persetujuan masing-masing Kepala Desa. Dari 121 undangan yang hadir 

sejumlah 66 responden. Responden dari Desa Bleberan yang datang 

sejumlah 22 orang, Desa Gading 24 orang, dan Desa Getas 20 orang. 

C. Waktu dan Tempat 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2019 dan 

dilaksanakan di 3  desa yaitu Desa Bleberan, Getas, dan Gading 

Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel adalah ukuran atau ciri yang dimiliki olehanggota-

anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh 

kelompok yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu: 

1. Variabel bebas (independent) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel bebas 
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dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang pernikahan dini, status 

ekonomi, budaya menikah dini, peran orang tua, dan keterpaparan 

informasi. 

2. Variabel terikat (dependen) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel independent. Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah pernikahan dini. 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel adalah batasan ruang lingkup atau 

pengertian variabel-variabel yang diteliti atau diamati. Definisi operasional 

bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan 

terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta pengembangan 

instrumen.(30) 

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 
Pernikahan dini Usia responden diketahui 

dari tanggal lahir sampai 
saat pertama kali 
menikah. Dikatakan 
menikah dini apabila 
wanita menikah pada usia 
<20 tahun (BKKBN). 

Untuk keperluan analisis, 
usia dikategorikan 
berdasarkan usia pertama 
menikah, yaitu: 
0 = Menikah dini= Bila 
usia pertama menikah <20 
tahun 
1 = Tidak menikah dini= 
Bila usia pertama menikah 
≥20 tahun  

Ordinal 

Tingkat 
pengetahuan 
tentang 
pernikahan dini 

Kemampuan responden 
untuk menjawab 
pertanyaan tentang 
pengertian pernikahan 
dini, faktor yang 
mempengaruhi, dan 
dampak pernikahan dini. 
Pernyataan yang diajukan 
menggunakan skala 
Guttman dengan 

Untuk kepentingan 
analisis, dikategorikan 
menjadi: 
1= Baik = bila jumlah 
jawaban benar 76%-100% 
2= Cukup = bila jumlah 
jawaban benar 56%-75% 
3= Kurang = bila jumlah 
jawaban benar <56% 

Ordinal 
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Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 
pertanyaan pilihan 
jawaban  “ya” dan 
“tidak”. Untuk jawaban 
pertanyaan benar (sesuai 
kunci jawaban) diberi skor 
1 dan jawaban salah (tidak 
sesuai kunci jawaban) 
diberi skor 0.  

Status ekonomi 
keluarga 

Pendapatan orang tua 
responden dalam 1 bulan. 
Meliputi penghasilan 
pokok maupun tambahan. 
Jumlah pendapatan 
ditentukan sesuai UMR 
(Upah Minimum 
Regional) berdasarkan 
peraturan Gubernur 
Provinsi DIY Nomor 
223/KEP/2017 tentang 
penetapan upah minimum 
kabupaten/kota tahun 
2018. Upah minimum di 
Kabupaten Gunungkidul 
adalah Rp 1.454.200.000 

Untuk kepentingan 
analisis, Pendapatan 
dikategorikan menjadi 2 
yaitu: 
0= Tinggi jika ≥ UMR, Rp 
1.454.200,00 
1= Rendah jika < UMR, 
Rp 1.454.200,00 

Ordinal 

Budaya 
masyarakat 
tentang 
menikah dini 

Budaya masyarakat 
tentang menikah dini 
diketahui dari adat 
istiadat, pandangan, dan 
kepercayaan masyarakat 
terhadap wanita tentang 
pernikahan dini. 
Kuesioner berupa 
pernyataan yang diajukan 
menggunakan skala 
Guttman dengan 
pertanyaan pilihan 
jawaban “ya” dan “tidak”. 
Untuk jawaban “ya” 
diberi skor 0 dan untuk 
jawaban “tidak” diberi 
skor 1. 

Untuk kepentingan 
analisis, dikategorikan 
menjadi:  
0= Mendukung , jika total 
skor < mean 
1= Tidak mendukung, jika 
total skor> mean(3,68) 

Ordinal 

Peran orang tua Peran orang tua sebagai 
sumber penentukeputusan 
anak untuk menikah.  
Peran orang tua 
dikategorikan menjadi 2 
yaitu mendukung dan 
tidak mendukung. Terdiri 
dari pernyataan yang 
diajukan menggunakan 
skala Guttman dengan 
pertanyaan pilihan 
jawaban “ya” dan “tidak”. 
Untuk jawaban “ya” 

Untuk kepentingan 
analisis, dikategorikan 
menjadi:  
0= Mendukung , jika total 
skor < mean  
1= Tidak mendukung, jika 
total skor > mean(3,98) 

Ordinal 
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Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 
diberi skor 0 dan untuk 
jawaban “tidak” diberi 
skor 1. 

Keterpaparan 
Informasi 

Segala informasi tentang 
pernikahan dini yang 
didapat oleh responden. 
Informasi dari berbagai 
sumber yaitu: 
1. Media cetak 
2. Media elektronik 
3. Teman 
4. Keluarga 
5. Tenaga kesehatan 
Pertanyaan berisi tentang 
apakah responden pernah 
mendapat informasi 
tentang pernikahan dini. 
Terdapat pertanyaan 
terdiri dari 5 macam 
sumber informasi. 
Responden dapat memilih 
satu atau lebih sesuai 
dengan keadaan 
responden. Pilihan 
jawaban yaitu “ya” dan 
“tidak”. Jawaban “ya” 
diberi skor 0 dan untuk 
jawaban “tidak” diberi 
skor 1. 

Untuk kepentingan 
analisis, dikategorikan 
menjadi: 
0= Terpapar 
1= Tidak terpapar  

Nominal 

 
F. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer 

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.Data tersebut 

meliputi status ekonomi, tingkat pengetahuan tentang pernikahan dini, 

budaya masyarakat tentang pernikahan dini, peran orang tua, dan 

keterpaparan informasi. 

2. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan 

observasi. Peneliti mengumpulkan data yang didapatkan dari hasil 

kuesioner yang telah diisi oleh responden. 

G. Instrumen dan Bahan Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner yang meliputi 

nama, usia responden, usia pertama kali menikah, dan pendapatan 

keluarga. Jenis pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan tertutup 

tentang pengetahuan pernikahan dini, budaya masyarakat tentang menikah 

dini, peran orang tua, dan keterpaparan informasi. 

1. Status ekonomi keluarga 

Status ekonomi keluarga diperoleh dari jumlah penghasilan orang 

tua (ayah dan ibu) responden dalam 1 bulan. Meliputi penghasilan 

pokok maupun tambahan.Dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu: 

0= Tinggi, (≥ UMR, Rp 1.454.200,00(SK GUBDIY Nomor 

223/KEP/2017)) 

1= Rendah, (< UMR, Rp1.454.200,00 (SK GUBDIY Nomor 

223/KEP/2017)) 

2. Pengetahuan tentang pernikahan dini 

Pengukuran variabel pengetahuan tentang pernikahan dini 

dilakukan dengan mengisi kuesioner  nomor 1-32, scoring nilai 1 pada 

setiap jawaban  yang  benar dan 0 pada jawaban yang salah. Kuesioner 

ini diadopsi dari penelitian Ulfah Nur Aisyah tahun 2017 yang sudah 

divalidasi. Pengetahuan dikategorikan baik  jika total jumlah nilai 
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benar76%-100%, kategori cukup jika total jumlah nilai benar 56%-

75% dan kurang  jika total  nilai benar <56%.(19,24) 

 

Tabel 3. Kisi-kisi kuesioner pengetahuan tentang pernikahan dini 

Indikator Item soal Jumlah 
soal 

Pengertian pernikahan 
dini 

1,2,3,4,6 5 

Faktor yang 
mempengaruhi 
pernikahan dini 

6,7 2 

Dampak pernikahan 
dini 

8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 11 

Jumlah  18 

 

3. Budaya masyarakat tentang pernikahan dini 

Berisi pernyataan tentang adat istiadat dalam masyarakat mengenai 

pernikahan usia dini. Dikategorikan menjadi 2 yaitu mendukung dan 

tidak mendukung dari 5 pernyataan yang diajukan menggunakan skala 

Guttman dengan pertanyaan pilihan jawaban “ya” dan “tidak”. Untuk 

jawaban “ya” diberi skor 0 dan untuk jawaban “tidak” diberi skor 1. 

Dengan kategori:  

0 = Mendukung, jika total skor > median 

1 = Tidak mendukung, jika total skor < median 

Tabel 4.Kisi-kisi kuesioner budaya masyarakat tentang pernikahan dini 
Indikator Item soal Jumlah 

soal 
Adat istiadat 
masyarakat dalam 
menikahkan anak 

1-5 5 

Jumlah  5 
 

4. Peran Orang tua 
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Merupakan peran orang tua responden sebagai sumber penentu 

keputusan untuk menikah. Dikategorikan menjadi 2 yaitu mendukung 

dan tidak mendukung dari 5 pernyataan yang diajukan menggunakan 

skala Guttman dengan pertanyaan pilihan jawaban “ya” dan “tidak”. 

Untuk jawaban “ya” diberi skor 0 dan untuk jawaban “tidak” diberi 

skor 1. Untuk kepentingan analisis, dikategorikan menjadi:  

0= Mendukung, jika total skor > median 

1= Tidak mendukung, jika total skor < median 

Tabel 5. Kisi-kisi kuesioner peran orang tua 

Indikator Item soal Jumlah 
soal 

Kondisi dan 
peraturan dalam 
keluarga 

1,2 2 

Komunikasi dengan 
orang tua 3 1 

Bimbingan dan 
nasehat 4,5 2 

Jumlah  5 
 

5. Keterpaparan informasi 

Segala informasi tentang pernikahan dini yang didapat oleh 

responden. Informasi dari berbagai sumber yaitu tenaga kesehatan, 

media cetak (buku, majalah, dll), media elektronik, teman dan 

keluarga. Pertanyaan berisi tentang apakah responden pernah 

mendapat informasi tentang pernikahan dini. Terdapat pertanyaan 

tentang 5 sumber informasi tentang pernikahan dini. Pilihan jawaban 

yaitu “ya” dan “tidak”. Jawaban “ya” diberi skor 0 dan untuk jawaban 

“tidak” diberi skor 1. Untuk kepentingan analisis, dikategorikan 

menjadi: 
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0= Terpapar 

1= Tidak terpapar 

H. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas instrument penelitian ini menggunakan uji korelasi 

product moment person. Sedangkan untuk uji reliabilitas dengan rumus 

alfa cronbach. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur 

(instrumen) tersebut valid. Valid artinya ketepatan mengukur, atau alat 

ukur tersebut tepat untuk mengukur variabel yang akan diukur. 

Dalam penelitian ini, uji validitas menggunakan analisis butir 

korelasi Pearson Product-moment dengan bantuan software komputer. 

Koefisien korelasi yang diperoleh dari hasil perhitungan menunjukkan 

tinggi rendahnya alat ukur. Selanjutnya harga koefisien korelasi ini 

dibandingkan dengan harga korelasi product-moment pada tabel. r 

tabel pada taraf signifikasi 5% adalah 0,361. Jika r hitung lebih besar 

dari 0,361, maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid. Tapi jika r 

hitung lebih kecil dari 0,361, maka butir soal tersebut dikatakan tidak 

valid dan harus dibuang. 

Penelitian ini mengadopsi kuesioner dari penelitian sebelumnya 

yang telah dilauan uji validitas, tetapi peneliti melaukan beberapa 

perubahan sehingga dilauan uji validitas ulang. Uji validitas dilakukan 

di Desa Logandeng Kecamatan Playen pada wanita usia subur yang 
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sudah menikah berjumlah 30 orang. Pemilihan lokasi didasarkan 

karena responden uji coba memiliki karakteristik yang sama dengan 

responden yang akan diteliti. Uji validitas kuesioner menunjukkan 

bahwa terdapat 18 pernyataan valid dari 19 pernyataan tentang variabel 

pengetahuan tentang pernikahan dini, 5 pernyataan valid dari 5 

pernyataan tentang budaya masyarakat tentang menikah dini, dan 5 

pernyataan valid dari 5 pernyataan tentang peran orang tua tentang 

pernikahan dini. Satu item kuesioner yang tidak valid tidak 

diikutsertakan dalam kuesioner penelitian. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang dapat dipercaya, 

yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Uji 

reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

bantuan software komputer  menggunakan model Alpha Cronbach. 

Instrumen dikatakan reliabel jika nilai alpha minimal 0,7. 

Kuesioner variabel pengetahuan tentang pernikahan dini memiliki 

niliai alpha 0,898; kuesioner tentang budaya masyarakat tentang 

menikah dini memiliki nilai alpha 0,849 serta kuesioner tentang peran 

orang tua memiliki nilai alpha 0,727 sehingga kuesioner tersebut 

reliabel. 
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I. Prosedur Penelitian 

1. Tahap persiapan penelitian 

a. Kegiatan dalam tahap ini terdiri dari pengumpulan jurnal, studi 

pendahuluan, pembuatan proposal, konsultasi dengan dosen 

pembimbing.  

b. Seminar proposal, revisi hasil seminar proposal  

c. Mengurus perizinan penelitian di bagian administrasi Politeknik 

Kesehatan Kementrian Kesehatan Yogyakarta Jurusan Kebidanan.  

d. Mengurus ijin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Kabupaten Gunungkidul. 

e. Mengajukan permohonan ijin pada Kepala Desa Bleberan, Kepala 

Desa Getas, Kepala Desa Gading 

f. Menyiapkan instrument yang akan digunakan dalam penelitian 

yaitu kuesioner tentang pernikahan dini. 

g. Membentuk tim penelitianterdiri dari 3 orangyang sudah 

disamakan persepsinya mengenai penelitian yang akan dilakukan. 

2. Tahap pelaksanaan penelitian 

a. Mengurus izin penelitian 

Pembuatan surat izin penelitian dimulai dengan surat izin 

dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dilanjutkan mengurus surat 

izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten 

Gunungkidul dan selanjutnya mengurus surat izin di Kelurahan 

Bleberan, Getas, dan Gading.  
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b. Mengumpulkan data dari responden  

Dalam proses pengumpulan data dari responden, peneliti 

meminta izin kepada Kepala Desa Bleberan, Getas, dan Gading 

serta masing-masing Kepala Dusun. Selanjutnya mengundang 

masing-masing responden dengan bantuan enumerator. Enumerator 

dalam penelitian ini adalah Bapak Kepala Desa Bleberan, Gading, 

Getas, 6 kader dan 2 orang mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan. 

Pengambilan data dilakukan pada bulan April 2019.  

Sebelum pelaksanaan pengumpulan data, maka dilakukan 

briefing antara peneliti dengan enumerator untuk menyamakan 

persepsi. Adapun langkah-langkah pengumpulan data dari 

responden yaitu: 

1) Akses pada responden dilakukan dengan mengundang 

responden yang terpilih untuk menghadiri dalam suatu acara di 

Kelurahan atas ijin Bapak Kepala Desa. Undangan diserahkan 

kepada kader dan kader yang membagikan undangan pada 

responden. 

2) Pada hari pertama tanggal 23 April 2019 penelitian dilakukan 

di Balai Desa Gading, responden yang diundang sejumlah 42 

dan yang datang sejumlah 24 orang. Pada hari kedua tanggal 25 

April 2019 penelitian dilakukan di Balai Desa Bleberan dan 

didatangi oleh 22 responden dari 45 undangan yang dibagikan. 

Pada hari ketiga tanggal 30 April 2019 penelitian dilakukan di 
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Balai Desa Getas, responden yang diundang sejumlah 34 dan 

yang datang sejumlah 20 orang. 

3) Pembagian lembar persetujuan dan kuesioner kepada 

responden oleh peneliti dan tim. 

4) Penjelasan petunjuk pengisian lembar persetujuan dan 

kuesioner oleh peneliti dan tim dengan waktu 10 menit. 

5) Pengisian lembar persetujuan dan kuesioner oleh responden 

secara mandiri dengan waktu 30 menit. 

6) Pengumpulan lembar persetujuan dan kuesioner oleh peneliti 

dan tim. 

7) Penghitungan lembar persetujuan dan kuesioner agar tidak ada 

yang hilang dilakukan oleh peneliti dan tim. 

8) Memberikan souvenir kepada responden 

c. Melakukan koreksi kuesioner 

3. Penyelesaian penelitian 

a. Melakukan pengolahan dan analisis data 

b. Menyusun dan mendokumentasikan laporan penelitian 

c. Konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing dan revisi 

hasil penelitian. 

d. Melakukan sidang penelitian, revisi hasil penelitian, dan 

pengesahan hasil penelitian. 
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J. Manajemen Data 

1. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul kemudian data akan diolah melalui beberapa 

tahapan sebagai berikut: 

a. EditingData (Penyuntingan data) 

Pada proses editing ini data yang diperoleh dilakukan 

pemeriksaan kelengkapan data yang meliputi pengisian kuesioner 

tentang statyuk ekonomi, tingkat pengetahuan, budaya masyarakat, 

peran orang tua, dan keterpaparan informasi tentang pernikahan 

dini. 

b. Skoring 

Memberikan skor terhadap data-data dari jawaban responden 

agar lebih mudah dalam menganalisis data. Skoring dilakukan pada 

beberapa variabel dalam penelitian ini. Pada item pernyataan 

tentang pernikahan dini, jawaban responden yang sesuai kunci 

jawaban diberi skor 1 dan yang tidak sesuai dengan kunci jawaban 

diberi skor 0. Pada pernyataan budaya dan peran orang tua, untuk 

jawaban “ya” diberi skor 0 dan jawaban “tidak” diberi skor 1. 

c. Transfering 

Memasukkan atau memindahkan data ke dalam master data 

sesuai kategori masing-masing meliputi status ekonomi, tingkat 

pengetahuan, budaya masyarakat, peran orang tua, dan 
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keterpaparan informasi tentang pernikahan dini, dan kejadian 

pernikahan dini. 

d. Tabulating 

Menyusun data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi 

menurut status ekonomi, tingkat pengetahuan, budaya masyarakat, 

peran orang tua, keterpaparan informasi, dan kejadian pernikahan 

dini. 

2. Analisis data  

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat digunakan untuk mengetahui 

karakteristik masing-masing variabel penelitian dengan 

menghitung distribusi dan persentase masing-masing karakteritik 

pada masing-masing kelompok. Variabel dalam penelitian ini 

adalah status ekonomi, tingkat pengetahuan, budaya menikah dini, 

peran orang tua, dan keterpaparan informasi, dan kejadian 

pernikahan dini. Distribusi frekuensi masing-masing variabel 

dihitung menggunakan software. 

b. Analisis bivariat 

Analisis bivariat dilakukan pada dua variabel yang diduga 

berhubungan. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji Chi Square (x2) dan uji Fisher’s Exact Test.  Uji ini 

digunakan karena data yang dianalisis adalah jenis data kategorik. 

Untuk melihat kemaknaan hasil perhitungan statistik digunakan 



 
 

19 
 

batas kemaknaan dengan α= 0,05 sehingga apabila ditemukan hasil 

analisis statistik dengan nilai p<0,05 maka hubungan kedua 

variabel tersebut dinyatakan bermakna atau signifikan. 

Syarat penggunakaan Chi Square (x2) adalah sel yang 

mempunyai nilai expected kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20% 

dari jumlah sel. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka alternatif 

uji statistik yang dapat dipakai diantaranya uji Fisher untuk tabel 

2x2. 

c. Analisis multivariat     

Analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui faktor 

yang paling dominan yang berhubungan dengan pernikahan dini. 

Penelitian ini menggunakan analisis uji regresi logistik dengan 

pemodelan pada tingkat kemaknaan p < 0,05 dan CI (Confidence 

Interval) dan variabelyang menjadi kandidat model yaitu memiliki 

nilai p < 0,25. Selanjutnya untuk mengetahui variabel yang 

signifikan dengan menggunakan tingkat kepercayaan (confidence 

interval) 95% (α=0,05).  

K. Etika Penelitian 

Penelitian ini telah diajukan ke Komisi Etik Poltekkes Kemenkes 

Yogyakarta Nomor 07.01/4.3/514/2019 tanggal 15 Februari 2019 dan telah 

mendapatkan persetujuan etik. Penelitian ini dilakukan dengan 

menekankan etika penelitian yang meliputi: 
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1. Respect of human dignity (Menghormati harkat dan martabat manusia) 

Responden menandatangani lembar informed consent atau lembar 

persetujuan setelah paham terhadap penjelasan deskripsi penelitian 

yang diberikan sebelumnya. 

2. Respect for privacy and confifentiality (Menghormati privasi dan 

kerahasiaan subjek penelitian) 

Peneliti tidak menampilkan identittas responden, yaitu dengan cara 

menggunakan kode sebagai pengganti identitas responden pada master 

tabel. 

3. Respect for justice an inclusiveness (Keadilan dan keterbukaan) 

Peneliti menjelaskan kepada semua responden tentang prosedur 

penelitian, manfaat yang diterima responden, pemberian souvenir, 

pembiayaan yang dibutuhkan ditanggung oleh peneliti. Prinsip 

keadilan ini terdapat dalam Penjelasan Sebelum Penlitian (PSP). 

4. Balancing harm and benefit (Memperhitungkan manfaat dan kerugian 

yang ditimbulkan)  

Peneliti menjelaskan semua responden tentang risiko atau efek 

samping yang diterima oleh responden penelitian dan manfaat menjadi 

responden penelitian yang terdapat dalam PSP. 

L. Kelemahan Penelitian 

 Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih mempunyai 

kelemahan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu jumlah sampel 

tidak sesuai rencana. Responden yang datang tidak sesuai dengan jumlah 

undangan, tetapi tetap memenuhi sampel minimal. Kelemahan lainnya yaitu 
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pada penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang digunakan 

untuk mengungkapkan variabel bebas dan terikat bukan dengan wawancara 

sehingga mungkin diperoleh informasi yang kurang akurat. 
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