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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian 

Daerah penelitian ini yaitu terletak pada Desa Mojoduwur Kecamatan 

Mojowarno Kabupaten Jombang. Penelitian ini dipilih secara sengaja karena Desa 

Mojoduwur merupakan Desa dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Desa 

Japanan. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif merupakan keseluruhan data yang 

dikumpulkan dan akan diuji hipotesisnya dengan tujuan meneliti masalah dan 

pandangan masyarakat secara lebih dalam. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah upaya untuk mengukur variabel didalam 

penelitian. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen. 

Yang dimaksud variabel dependen (variabel terikat) adalah untuk melihat besar 

pengaruh dari variabel lain seperti halnya yang digunakan pada penelitian ini adalah 

fertilitas. Sedangkan variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang 

disebabkan adanya perubahan dari variabel dependen. Dan variabel independen 

pada penelitian ini adalah Tingkat Pendidikan, Usia Kawin Pertama dan 

Pendapatan. 
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D. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasioadalah kumpulan obyek yang akan diteliti dan memiliki 

karakteristik tertentu. Populasi dari penelitianoinioadalah seluruh pekerja wanita 

yang sudah menikah di Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten 

Jombang, yang termasuk dalam pasangan usia subur yaitu usia 15-49 tahun.  

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kepala Desa Mojoduwur 

bahwa jumlah responden yang memenuhi syarat yaitu 326 pekerja wanita. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Pada penelitian ini 

sampel yang digunakan yakni dengan cara purposive sampling, yaitu 

pengambilan sampel dengan cara menentukan karakteristik yang akan diteliti. 

Apabila populasi kurang dari 100 maka akan lebih baik diambil seluruhnya, 

sedangkan apabila populasi lebih dari 100 maka dapat diambil 10-15% dari 

jumlah populasi. Menurut Slovin (dalam Umar:2004) pengukuran untuk 

menentukan jumlah sampel dari populasi dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut: 
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𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒2)
 

Keterangan : 

n: Jumlah sampel 

N: Jumlah populasi  

e²: Margin error yang diperkenankan 

Berdasarkan jumlah responden yang sudah memenuhi syarat dan 

menggunakan margin error yang diperkenankan sebesar 10% dikarenakan jumlah 

populasi terlampau banyak maka dapat ditentukan sampel sebanyak 76.52 

dibulatkan menjadi 77 pekerja wanita. 

E. Jenis Dan Sumber Data 

Pada penelitian ini menggunakan data Cross-section yaitu kumpulan data 

yang diringkas dan di olah dari beberapa daerah dan perorangan. Data tersebut 

bersifat primer, yaitu keterangan yang diperoleh secara langsung dari yang 

melakukan penelitian melalui obyek yang diteliti.  Data ini diperoleh melalui 

kuisioner kepada seluruh pekerja wanita yang sudah menikah termasuk pasangan 

usia subur yaitu usia 15-49 tahun. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang disebut dengan 

kuisioner yaitu berupa kumpulan data dan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

ditujukan kepada responden. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner 

tersebut cukup terperinci dan lengkap seperti pertanyaan tentang fakta-fakta yang 

berhubungan dengan responden. 
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G. Teknik Analisa Data 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah cara untuk mengetahui pengaruh 

dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menjawab 

rumusan masalah yakni ada tidaknya pengaruh tingkat pendidikan, usia kawin 

pertama dan pendapatan terhadap fertilitas di Desa Mojoduwur Kecamatan 

Mojowarno Kabupaten Jombang, maka digunakan analisis regresi linier 

berganda dengan persamaan sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2+ b3X3+e 

Keterangan : Y = Fertilitas 

   a = Konstanta 

   b1= koefisien regresi tingkat pendidikian 

   b2= koefisien regresi usia kawin pertama 

   b3= koefisien regresi pendapatan  

   X1= tingkat pendidikan 

   X2= usia kawin pertama 

   X3= pendapatan  

   e= variabel error 
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2. Uji Statistik 

a. Uji F-Statistik 

Merupakan uji yang dilakukan secara keseluruhan. Uji ini mempunyai 

fungsi apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

secara bersama-sama dengan cara melihat probabilitas F-statistik pada output 

regresi. Syarat yang digunakan dalam uji F-statistik ini adalah apabila 

probabilitas F-statistik  ≤ dari α maka variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Sedangkan, apabila 

probabilitas F-statistik ≥ dari α maka variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen secara bersama-sama. Nilai α yang digunakan pada 

penelitian ini adalah 5% atau 0,05. 

b. Uji t statistik 

Uji t dilakukan untuk mengetahui nilai probabilitas t-statistik masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen pada output regresi. 

Dengan ketentuan jika nilai probabilitas t-statistik ≥ dari α maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Sedangkan apabila nilai probabilitas t-statistik ≤ dari α maka 

variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Nilai α yang digunakan 

yaitu 5% atau 0,05. 
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c. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara bersama-

sama. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1, jika nilai R²=1 maka 

variabel bebas mampu menerangkan variabel terikat sebesar 100 persen. 

Kecocokan model dapat dikatakan “lebih baik” jika nilai R² semakin dekat 

dengan 1. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas berfungsi untuk melihat data yang digunakan mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat diuji menggunakan uji 

Jarque Berra, dimana apabila uji Jarque-Berra < nilai X² (Chi Square) tabel 

maka nilai residual berdistribusi normal dengan uji statistic sebagai berikut : 

𝐽𝐵 = 𝑛 (
𝑆²

6
+
(𝐾 − 3)²

24
) 

Keterangan : 

n= jumlah pengamatan 

S= koefisien skewnes 

K= koefisien kurtosis 
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Hipotesis yang digunakan yaitu : 

H0: Tidak terjadi normalitas 

H1: Terjadi normalitas 

Jika nilai probabilitas uji Jarque Berra lebih besar dari α = 0,05 maka terjadi 

normalitas sehingga H0 ditolak. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah adanya hubungan yang erat antara variabel 

independen dalam model regresi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi mempunyai hubungan yang sempurna pada beberapa variabel 

yang menjelaskan dari model regresi. Dapat dilihat dari koefisien korelasi 

masing-masing suatu variabel bebas. Jika koefisien korelasi diantara masing-

masing variabel bebas lebih besar dari 0,8 maka hal tersebut dapat 

disimpulkan terjdinya multikolineritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah keadaan dimana semua gangguan yang 

muncul yang berada pada fungsi regresi populasi memiliki varian tidak sama. 

Untuk menguji apakah terdapat adanya heteroskedastisitas dapat 

menggunakan uji white.  Dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut: 

H0 = Tidak terjadi heteroskedastisitas 

H1 = Terjadi heteroskedastisitas 



28 

 

 

 

Uji ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan melihat pola 

residual dari hasil estimasi regresi dengan ketentuan apabila residual bergerak 

konstan maka tidak terdapat uji heteroskedastisitas akan tetapi jika 

membentuk suatu pola tertentu maka hal tersebut akan menunjukkan 

terjadinya uji heteroskedastisitas. Kedua, dapat dilakukan dengan Uji Harvey 

denga memperhatikan hasil F dan Obs*R-Squared dengan ketentuan lebih 

kecil dari X² tabel maka akan terjadi heteroskedastisitas, begitu juga 

sebaliknya. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dapat diartikan sebagai adanya korelasi antar satu 

pengawasan dengan pengawasan lain akan tetapi masih dalam satu variabel 

yang sama. Dalam model ini menggunakan pengujian Durbin Watson dan uji 

LM Breusch-Godfrey. Jika nilai probabilitas Obs*R-square < α maka akan 

terjadi autokorelasi dengan persamaan tersebut. Ketentuan untuk mendeteksi 

uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson yaitu : 

a.) Jika d > dL atau d > 4 – dL maka H0 ditolak 

b.) Jika dU < d < 4 – dU maka gagal tolak H0 

c.) Jika dL < d < dU atau 4 – dU < d < 4 – dL, maka uji durbin-watson 

tidak menghasilkan hasil yang akurat (inconclusive). 

 


