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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil adalah Desa Jegreg Kecamatan Modo

Kabupaten Lamongan. Hal ini dikarenakan banyaknya pernikahan usia dini yang 

telah dilakukan oleh perempuan di Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten 

Lamongan ini dibandingan dengan di Desa lain yang ada di Kecamatan Modo. 

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan data penelitian ini merupakan data primer dimana data

tersebut diperoleh secara langsung dari responden. Data primer diperoleh dengan 

cara mewawancarai responden secara langsung menggunakan daftar pertanyaan 

yang sudah disediakan dan pengamatan langsung di Desa Jegreg Kecamatan 

Modo Kabupaten Lamongan. 

Data sekunder diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Modo, berupa data jumlah pernikahan usia dini tahun 2012-2016. Selain itu data 

sekunder lainnya di dapatkan dari buku, dokumen, arsip maupun artikel untuk 

memenuhi data yang diperlukan penulis yang mendukung dalam penelitian ini. 

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perempuan Desa Jegreg

Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan yang sudah menikah dibawah usia 20 
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tahun sebanyak 101 kasus pernikahan usia dini. Sedangkan sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 51 responden yang diambil dari populasi tersebut. 

Pengambilan sampel dilakukan di lapangan menggunakan teknik 

proportional sampling. Proportional sampling adalah pengambilan sampel yang 

memperhatikan pertimbangan unsur-unsur atau kategori dalam populasi 

penelitian. (Sugiono, 2003:11). Sampel ditentukan 50% dari populasi, kemudian 

diambil secara proporsional sampling sehingga diperoleh sampel sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Hasil Pengambilan Proporsional Sampling 

Populasi 
Proporsional 

sampel 
50% 

SD 8 Orang 50% 4 Orang 

SMP 16 Orang 50% 8 Orang 

SMA 77 Orang 50% 39 Orang 

Total 101   51 

 Sumber : Data diolah, 2017 

Pengambilan sampel tersebut didasari atas pertimbangan peneliti bahwa 

untuk meneliti pengaruh pendidikan terhadap remaja yang telah melakukan 

pernikahan usia dini, maka perlu diambil sampel dari remaja-remaja yang 

berpendidikan rendah serta menengah yang telah melakuka pernikahan usia dini 

tersebut.  

 

D. Definisi Operasional 

Beberapa variabel terkait dalam penelitian ini adalah: 

a. Y variabel terikat (dependent variable) adalah pernikahan yang 

dilakukan oleh perempuan di Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten 

Lamongan dibawah usia 20 tahun, dihitung dalam tahun. 
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b. X1 adalah pendidikan responden dimana tingkat pendidikan diukur 

berdasar lamanya menamatkan pendidikan formal, pengukuran untuk SD 

yaitu 6, SMP yaitu 9, SMA yaitu 12 dan S1 yaitu 16. Yang di ukur dalam 

kategori ijazah terakhir yang dimiliki, diukur dengan tahun. 

c. X2 adalah tingkat pendapatan orang tua responden dalam satu bulan 

dinilai dalam satuan rupiah. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Metode Analisis Linier Berganda 

Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear 

berganda dengan bantuan program SPSS. Menurut Suliyanto (2011 dalam 

Pramuja, 2015:35), analisis regresi linear berganda adalah regresi linear jumlah 

variabel bebas (variabel X) yang digunakan untuk memprediksi variabel 

tergantung atau terikat (variabel Y) lebih dari satu. 

Hal ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendidikan responden, 

serta pendapatan orang tua responden terhadap usia kawin pertama (UKP) 

menggunakan teknik ekonometrika regresi sederhana atau OLS. Model yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Y =   + β₁X1 + β₂X2 + e  

Dimana: 

 Y = UKP adalah usia kawin remaja yang telah melakukan 

pernikahan dini. 

     = Konstanta 
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 X1 = lama pendidikan responden 

 X2 = Tingkat Pendapatan Orang Tua 

 e = Error  

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). 

Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi 

linear, misalnya uji multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear 

sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross sectional. 

Uji asumsi klasik juga tidak perlu dilakukan untuk analisis regresi linear 

yang bertujuan untuk menghitung nilai pada variabel tertentu. Misalnya nilai 

return saham yang dihitung dengan market model, atau market adjusted model. 

Perhitungan nilai return yang diharapkan dapat dilakukan dengan persamaan 

regresi, tetapi tidak perlu diuji asumsi klasik. 

Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi dan uji linearitas. Sebelum 

dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis penelitian 

maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik atas data 

yang akan diolah sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas  

Menurut Imam Ghozali (2013:160) uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau 

http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/regresi-linear.html
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residual memiliki distribusi normal. Sepeti diketahui bahwa uji t dan F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid 

untuk jumlah sampel kecil. 

2. Uji Multikolinieritas  

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). 

Model regeresi yang baik seharusnya tidak te rjadi kolerasi diantara 

variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, 

maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 

variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol (Ghozali, 2013:105). Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam regresi adalah sebagai 

berikut: 

a) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 

sangat tinggi, tetapi secara individual varibel-variabel independen 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

b) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar 

variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 

0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak 

berarti bebas dari multikolinieritas. Multikolinieritas dapat disebabkan 

karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. 
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c) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai toleran dan lawannya, 

Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan 

setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel 

independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap 

variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan 

nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai 

tolerance ≤0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskedastisitas 

karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran 

(kecil, sedang, dan besar) (Ghozali, 2013:139). Uji Heteroskedastisitas 

pada penelitian ini menggunakan metode Glejser. Seperti halnya Uji 

park, Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual 
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terhadap variabel independen (Ghozali, 2013:142). Kriteria Uji 

Glejser, jika variabel independen secara statistik tidak signifikan 

terhadap variabel dependen maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.  

 

3. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis linier berganda   

dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Model regresi dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Uji koefisien determinasi (R
2

) 

Koefisien determinasi (R
2

) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R
2
 
yang kecil 

menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi  variasi  variabel  dependen  (Imam  Ghozali, 

2011:97). 

b. Uji Parsial (Uji-t) 

Tujuan  dari  uji  parsial  adalah  untuk  mengetahui  seberapa jauh 

pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara 

parsial. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat 
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signifikansi sebesar 0,05 (α=5%) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Hipotesis 

dirumuskan sebagai berikut: 

Ho : bi = 0 

HA : bi ≠ 0 

1) Pengaruh pendidikan (X1) terhadap keputusan untuk melakukan pernikahan 

dini (Y). 

Ho1 : b1 ≤ 0, tidak terdapat pengaruh positif X1 terhadap Y 

Ha1 : b1 > 0, terdapat pengaruh positif X1 terhadap Y 

2) Pengaruh pendapatan (X2) terhadap keputusan untuk melakukan 

pernikahan dini (Y). 

Ho2 : b2 ≤ 0, tidak terdapat pengaruh positif X2 terhadap Y 

Ha2 : b2 > 0, terdapat pengaruh positif X2 terhadap Y 

Ketentuan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 

1) Jika tingkat signifikansi ≤ 5%, Ho ditolak dan Ha diterima 

2) Jika tingkat signifikansi ≥ 5%, Ho diterima dan Ha ditolak 

c. Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variable dependen/terikat. Pada pengujian ini juga menggunakan 

tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. 

Prosedur Uji F ini adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan hipotesis nol maupun hipotesis alternatifnya: 

Ho : b1 = b2 = 0, berarti tidak ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y 
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Ha :  b1  ≠  b2 ≠ 0,  berarti ada pengaruh  X1 dan X2 terhadap Y 

2) Membuat keputusan uji F 

Jika nilai F lebih besar dari pada 4 maka Ho ditolak pada derajat kepercayaan 

5%, dengan kata lain hipotesis alternatif (Ha) diterima, yang menyatakan bahwa 

semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. 




