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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

  Metode penelitian merupakan cara yang disusun secara terencana dan 

sistematis untuk memudahkan dalam melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu 

metode penelitian sangat vital fungsinya dalam penelitian, karena melalui metode 

penelitian akan diarahkan untuk memperoleh data, menganalisis data, sampai 

pada interpretasi data.  

 Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) yang 

menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian metode 

campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau 

mengasosiasikan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif (Creswell, 

2013, hlm. 5). Sehingga dalam pelaksanaannya penelitian ini dalam 

mengumpulkan data maupun menganalisis data menggunakan pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif, selain itu melibatkan fungsi dari dari masing-masing 

pendekatan dengan keyakinan kekuatan penelitian secara keseluruhan lebih 

mendalam dan komprehensif dari penelitian kualitatif maupun kuantitatif. 

Terlebih menurut Todd dkk bahwa metode campur sari atau metode campuran 

dapat digunakan untuk mengkaji masalah yang memang sulit atau kompleks dan 

kurang efektif jika dilakukan dengan salah satu metode, serta membutuhkan 

sekaligus penjelasan teoritis dan pemanfaatan praktis (Putra & Hendarman, 2013, 

hlm. 32). 

 Pada dasarnya pendekatan kualitatif maupun kuantitatif mempunyai 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Penelitian kualitatif merupakan 

metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah 

individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau 

kemanusiaan, sedangkan penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji 

teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel (Creswell, 2013, 

hlm. 5). Maka dari itu jika dengan menggabungkan dari kedua pendekatan 
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kualitatif dan kuantitatif dalam hasilnya pun akan lebih mendalam, komprehensif 

dan lebih bervariasi dalam penyajian datanya.  

 Menurut Tashakori & Teddlie terdapat tiga keunggulan dari penelitian 

campuran diantaranya penelitian metode campuran mampu menjawab pertanyaan 

penelitian yang tidak mampu dijawab oleh metode lain, mampu memberikan 

proses pengambilan kesimpulan yang lebih baik atau lebih kuat, serta metode 

campuran mampu memberikan peluang untuk menyajikan keanekaragaman 

pandangan yang lebih besar (Putra & Hendarman, 2013, hlm. 24). Kelebihan dari 

metode campuran tersebut dapat menghasilkan fakta yang komperhensif dalam 

meneliti masalah penelitian, karena dalam penelitiannya peneliti mempunyai 

kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpulan data sesuai dengan jenis 

data yang dibutuhkan. 

 Pertimbangan peneliti lebih memilih metode campuran bahwa fokus dari 

penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa 

pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk mensejahterakan dan 

memandirikan masyarakatnya agar lebih berdaya lagi, sehingga untuk menelitinya 

memerlukan pendekatan yang sangat cocok dan komprehensif agar dapat 

mengukur dengan baik. Pemberdayaan masyarakat tidak akan mampu dan dapat 

diketahui secara komprehensif jika dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang 

berupa angka atau presentasi saja, begitu pula kurang efektif jika hanya 

menggunakan pendekatan kualitatif yang sebagaimana diketahui pendekatan 

kualitatif sangat dekat dengan subjektivitas peneliti dan bergantung pada 

kemampuan peneliti dalam meneliti. Atas pertimbangan tersebut bahwa penelitian 

ini menggunakan metode campuran dengan harapan bahwa pemberdayaaan 

masyarakat dapat dikaji dan dianalisis lebih mendalam dan komprehensif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.  

 Penelitian ini menggunakan strategi metode campuran konkruen atau satu 

waktu. Strategi metode campuran konkruen atau satu waktu (concurrent mixed 

methods) merupakan prosedur-prosedur dimana didalamnya peneliti 

mempertemukan atau menyatukan data kuantitatif dan data kualitatif untuk 

memperoleh anaisis komprehensif atas masalah penelitian (Creswell, 2013, hlm. 

22). Dalam strategi konkruen ini, peneliti mengumpulkan dua jenis data pada satu 
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waktu, kemudian menggabungkannya menjadi satu informasi untuk 

menginterpretasi hasil keseluruhan. 

 Metode campuran konkruen atau satu waktu (concurrent mixed methods) 

mempunyai tiga strategi diantaranya: strategi triangulasi konkruen, strategi 

embedded konkruen, dan strategi transformatif konkruen (Creswell, 2013, hlm 

315). Penelitian ini menggunakan strategi triangulasi konkruen, dalam strategi 

triangulasi konkruen, peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara 

konkruen (dalam satu waktu), kemudian membandingkan dua database untuk 

mengetahui apakah ada konvergensi, perbedaaan-perbedaan, atau beberapa 

kombinasi (Creswell, 2013, hlm. 320). 

 Tujuan peneliti menggunakan strategi triangulasi konkruen ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui institusi Posdaya 

dalam meningkatkan keberfungsian keluarga. Dalam penelitian ini penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan instrumen angket digunakan untuk mencari data 

pengaruh pemberdayaaan masyarakat melalui institusi posdaya terhadap 

keberfungsian keluarga, dan mencari data berupa angka atau statistik dari fokus 

dan rumusan masalah yang diajukan. Pada waktu bersamaan, pemberdayaan 

masyarakat akan dieksplorasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui 

wawancara dan observasi terhadap partisipan penelitian khususnya yang berada 

dilingkungan institusi Posdaya.  

 Disamping itu, alasan peneliti menggunakan strategi triangulasi konkruen 

ini adalah agar peneliti lebih memahami masalah penelitian dengan 

mengkonvergensi data kualitatif yang berupa pandangan deskriptif dan data 

kuantitatif yang berupa angka-angka. Proses penelitian dengan menggunakan 

strategi triangulasi konkruen sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

KUANTITATIF 

  Hasil-hasil data yang dikomparasikan  

KUALITATIF 

Kualitatif 

Pengumpulan Data  

Kuantitatif 

Analisis Data 

Kualitatif 

Analisis Data 

Kuantitatif 

Pengumpulan Data  
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Bagan 3.1 Strategi Penelitian Triangulasi Konkruen  

Sumber: Creswell (2013, hlm. 315) 

 Aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam merancang prosedur 

penelitian metode campuran diantaranya meliputi waktu, bobot, pencampuran dan 

teorisasi (Creswell, 2013, hlm. 308). Penelitian ini menggunakan metode 

campuran dengan strategi triangulasi konkruen, sehingga dapat dilihat aspek yang 

harus dipertimbangkan dalam pelaksanaannya sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Aspek yang Perlu Dipertimbangkan dalam Merancang Metode Campuran 

 

Timing Bobot/Prioritas Pencampuran Teorisasi 

Konkruen atau 

tidak sekuensial 

Seimbang Menggabungkan 

(integrating) 

Ekplisit 

Tahap pertama 
kualitatif-

sekuensial  

Kualitatif Menghubungkan 
(connecting) 

Implisit  

Tahap pertama 
kuantitatif-

sekuensial 

Kuantitatif  Menacapkan 
(embbeding) 

Implisit 

Sumber: Creswell, 2013, hlm 309 

  

 Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, bahwa dalam pelaksanaannya pada 

penelitian ini mempunyai bobot yang seimbang antara kualitatif dengan 

kuantitatif, data dari kualitatif dan kuantitatif digabungkan dalam analisis data 

serta penggunaan teori secara ekplisit atau jelas. 

 

B. Partisipan dan Lokasi Penelitian  

1. Partisipan  

 Partisipan penelitian merupakan pihak yang terkait dalam penelitian 

khususnya partisipan yang dijadikan objek penelitian dan informan untuk 

diwawancarai atau diobservasi. Sehingga peneliti dalam hal ini tidak 

membedakan antara partisipan dengan informan, akan tetapi peneliti 

menganggap sama antara partisipan dan informan, yakni pihak yang 

membantu peneliti dengan cara memberikan informasi yang diketahuinya. 

Informan merupakan pihak yang berpengatahuan dan membantu dalam 
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memberikan keterangan, penuntun dan penyedia informasi serta membantu 

dalam memperoleh, menjaga akses, mengembangkan pemahaman informan 

dan melakukan pengecekan mengenai pemahaman yang muncul saat 

penelitian dijalankan (Schwandt, 2007) 

 Partisipan penelitian ini yaitu pihak-pihak yang dianggap oleh peneliti 

terlibat langsung dan mengetahui secara mendalam terkait penelitian yaitu 

pemberdayaan masyatakat melalui institusi Posdaya, dan keberfungsian 

keluarga, serta pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat 

memberikan informasi guna tercapainya tujuan penelitian. Partisipan dipilih 

berdasarkan atas pertimbangan kebutuhan penelitian serta mampu membantu 

dan berperan sebagai subjek penelitian yang representatif. Partisipan dalam 

penelitian ini diantaranya:  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.2  Bagan Partisiapan Penelitian 

 
 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi dari penelitian ini yaitu di Posdaya Plamboyan sebagai Posdaya 

Rujukan Nasional dan Posdaya Terbaik di Jawa Barat  yang berada di RW 11 

Kampung Sukamaju Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten 

Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. 

PARTISIPAN 

Ketua 
Posdaya 

Tokoh 
Masyarakat  

Keluarga 
disekitar 
Posdaya 

Pengurus & 
Anggota 
Posdaya  
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C. Populasi dan Sampel  

 Populasi merupakan keseluruhan dari obyek atau subyek yang meliputi 

seluruh karakteristik dan sesuai kebutuhan dari penelitian. Metode penelitian 

campuran merupakan metode dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif, sehingga populasinya pun menggunakan dua pendekatan tersebut. 

Meskipun dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tapi 

lebih pada situasi sosial yang terdiri atas tempat, pelaku dan aktivitas. Populasi 

dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berada di lingkungan institusi 

Posdaya Plamboyan yakni di Kampung Sukamaju Desa Kayuambon Kecamatan 

Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 769 jiwa.  

 Lebih jelasnya mengenai populasi dari penelitian ini dapat dilihat pada 

bagan dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.3 Populasi Penelitian 

 

  Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap bisa mewakili dari 

penelitian, dan sampel diambil dari sebagian populasi dan tidak secara 

keseluruhan dari populasi yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik sampling probability sampling dengan desain 

POPULASI: 

Keluarga / 
Masyarakat  

Tempat: 

Lingkungan 

Posdaya 

Pelaku: 

Pengurus 

Posdaya, 

Keluarga  

Aktivitas: 

Kegiatan 

Posdaya 
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pengambilan sampel random secara sederhana (Simple Random Sampling). 

Sampel pada penelitian ini mempunyai kesempatan yang sama, sehingga keluarga 

di lingkungan Posdaya mempunyai kesempatan dan bisa dijadikan sampel 

penelitian. 

  Sampel penelitian ini menggunakan perhitungan dengan rumus menurut 

Slovin, yaitu: 

 

 

 

Sumber: Sarwono (2013, hlm. 107) 

Keterangan: 

n = Sampel 

N = Populasi  

d = Estimasi kesalahan/presisi 

 

Berikut perhitungan dari sampel penelitian ini diantaranya: 

 

n = 
   

           
 

n = 
   

      
 

n = 
   

    
 

n = 140,25 

n = 140. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka sampel penelitian ini sebanyak 140 

orang. 

 

D. Pengumpulan Data Penelitian 

 Jenis data dari penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. 

Data primer merupakan data yang langsung diambil oleh peneliti dari lapangan 

n = 
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atau data yang diambil dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini berupa 

data yang diperoleh dari lapangan yang diambil melalui instrumen penelitian 

angket atau kuesioner untuk kuantitatif dan wawancara dan observasi kepada 

partisipan penelitian untuk kualitatif. Sedangkan data sekunder merupakan data 

yang tidak secara langsung diambil dari lapangan, akan tetapi data tersebut sudah 

diolah terlebih dahulu. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang 

diambil dari institusi Posdaya dan dari kantor desa seperti data profil desa dan 

data profil Posdaya.  

 Data penelitian yang berupa data primer dan sekunder tersebut harus 

diperoleh dengan menggunakan metode dan cara yang tepat, karena jika data 

diambil tidak dengan metode yang tepat makan akan memengaruhi hasil 

penelitian. Oleh karena itu dalam pengumpulan data diperlukan metode 

pengumpulan data yang tepat dan cocok. Metode pengumpulan data merupakan 

cara yang ditempuh untuk mengumpulkdan data dari lapangan dan merupakan 

bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya 

suatu penelitian (Bungin, 2011, hlm. 133). Oleh karena itu teknik pengumpulan 

data yang digunakan harus sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian yang 

dilakukan.  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian campuran (mixed 

method) maka dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik pengumpulan 

kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data kuantitatif 

menggunakan angket atau kuesioner, sedangkan untuk kualitatif menggunakan 

observasi, wawancara dan catatan lapangan dalam pengumpulan datanya. 

1. Angket  

 Angket atau kuesioner merupakan alat pengumpul data dan informasi 

dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk disebarkan dan 

dijawab oleh responden atau subjek penelitian secara tertulis, sehingga melalui 

angket peneliti bisa memperoleh data yang dibutuhkan sesuai yang tercantum 

dalam daftar pertanyaan (Zuriah, 2009, hlm. 182)  

 Peneliti memilih teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket 

dengan tujuan untuk memperoleh data dalam bentuk kuantitatif khususnya 

dalam mengumpulkan data mengenai fokus penelitian dan memperoleh data 
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dari lapangan yang tidak bisa didapatkan melalui wawancara dan observasi. 

Pertimbangan lain menggunakan teknik penyebaran angket karena responden 

atau sampel dari penelitian ini banyak dan tersebar di lokasi penelitian yang 

luas, sehingga melalui angket peneliti bisa memperoleh data dan informasi dari 

lapangan yang mempunyai responden yang banyak dan luas. 

 

2. Wawancara  

 Wawancara merupakan kegiatan percakapan dengan maksud tertentu 

antara orang yang menyajikan pertanyaan (pewawancara) dan orang yang 

orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau yang 

disebut terwawancara (Maleong, 2010, hlm. 186). Wawancara dilakukan 

untuk memperoleh data dari informan atau nara sumber secara langsung dan 

lebih mendalam baik terkait peristiwa, pengalaman, maupun orangnya 

tersebut. Maksud dari wawancara antara lain untuk mengkontruksi mengenai 

orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan 

kebulatan, kemudian merekontruksikannya semua yang dialami masa lalu, 

memproyeksikan sebagai yang diharapkan masa yang akan datang, 

memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari 

orang lain dan mengembangkannya oleh peneliti sebagai pengecekan anggota 

(Lincoln & Guba, 1985). 

 Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mencari dan menggali data dan informasi sekaligus memverifikasi mengenai 

pemberdayaan masyarakat melalui Posdaya dalam meningkatkan 

keberfungsian keluarga lebih mendalam dan terfokus. Informan dari 

wawancara ini diantaranya pihak yang dianggap mengetahui dan menguasai 

serta merasakan langsung pemberdayaaan masyarakat melalui Posdaya, yakni 

ketua Posdaya dan pengurusnya, keluarga, dan tokoh masyarakat. 

 Jenis wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara baku 

terbuka dan wawancara terstruktur. Wawancara terbuka merupakan jenis 

wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku, bahkan 

pertanyaan dan urutannya sama untuk setiap responden. Sedangkan 

wawancara terstruktur merupakan jenis wawancara yang pewawancaranya 
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menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan (Maleong, 

2010, hlm. 188-190).  

 Sehingga dengan menggunakan jenis wawancara tersebut dalam 

penelitian ini, diharapkan peneliti akan lebih fokus dalam menggali data dan 

informasi dilapangan. Jenis wawancara ini sangat membantu peneliti dalam 

mencari jawaban terhadap hipotesis kerja dan sangat memandu peneliti untuk 

melakukan wawancara pada responden lain karena masalahnya sudah 

ditentukan, pertanyaannya sudah dibuat dengan sedemikian rupa. 

3. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

langsung objek penelitian di lapangan dengan bantuan panca indera mata 

(Bungin, 2011, hlm. 133). Pemanfaatan observasi dalam pengumpulan data 

penelitian sosial dianggap sangat penting, terlebih untuk menggali data dan 

informasi dari objek yang mempunyai karakteristik tertutup. 

Alasan peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan observasi 

di antaranya untuk memperoleh data dan informasi penelitian dari objek 

penelitian yang tidak bisa didapatkan melalui wawancara dan angket. Melalui 

teknik observasi, peneliti dapat berbaur langsung dengan objek penelitian di 

lapangan, sehingga peneliti bisa melihat secara langsung keadaan yang 

sebenarnya di lapangan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mengamati langsung kegiatan dari objek penelitian yakni kegiatan institusi 

Posdaya dalam memberdayakan keluarga.  

4. Catatan Lapangan  

 Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sangat mengandalkan 

pengamatan langsung dan wawancara. Akan tetapi hal yang tidak kalah 

penting dalam penelitian kualitatif yaitu catatan lapangan (Maleong, 2010, 

hlm. 208). Catatan lapangan berbeda dengan catatan di lapangan. Catatan di 

lapangan merupakan catatan berupa coretan, catatan yang dipersingkat, kata-

kata kunci, dan pokok-pokok isi pembicaraan dan pengamatan saat melakukan 

pengamatan di lapangan. Catatan di lapangan berguna sebagai perantara dan 

membantu peneliti baik dalam hal sesuatu yang dilihat, dirasakan, didengar, 

dan diraba menjadi catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan catatan 
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tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam 

rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian 

kualitatif (Maleong, 2010, hlm. 209). 

 Catatan dari lapangan tersebut diproses setiap selesai melakukan 

pengamatan atau wawancara, dengan tujuan data catatan tersebut bisa 

membantu dalam menambah data, memperkuat data dan informasi di 

lapangan, karena jika tidak dicatat dan hanya diingat itu pasti akan lupa 

terlebih ingatan seseorang itu sangat terbatas. Alasan peneliti menggunakan 

catatan lapangan dalam penelitian ini karena catatan lapangan sangat penting 

dan membantu peneliti ketika mengambil data dilapangan, selain itu catatan 

lapangan bisa menggali data dan informasi dari lapangan selain menggunakan 

wawancara dan angket, sehingga data dari catatan lapangan tersebut bisa 

dijadikan data penguat dari pengematan di lapangan.  

 

E. Instrumen Penelitian  

  Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen,  

yang digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti di lapangan. 

Instrumen penelitian ini berupa angket untuk kuantitatif, dan untuk kualitatif 

menggunakan pedoman wawancara dan pedoman observasi. Jenis instrumen 

tergantung pada variabel penelitian yang akan diteliti, sehingga dalam membuat 

kisi-kisi instrumen dapatdengan mudah disusun. Variabel dalam penelitian ini ada 

dua yakni pemberdayaan masyarakat melalui institusi posdaya (variabel X), dan 

keberfungsian keluaga (Variabel Y).  

  Penyusunan pengumpulan data dimulai dengan membuat kisi-kisi 

instrumen berdasarkan aspek yang diukur, yaitu pemberdayaan masyarakat elalui 

institusi posdaya, dan keberfungsian keluaga. Kemudian kisi-kisi instrumen 

tersebut dinilai kelayakannya oleh dosen pembimbing. Kisi-kisi instrumen 

penelitian mencakup penjabaran variabel  yang akan diungkap menjadi konsep 

dan indikator. 
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Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

 

No. Variabel  Teori/Konsep  Indikator 

1 Pemberdayaan 

Masyarakat 
melalui Institusi 
Posdaya  

(Variabel X) 

Indikator 

pemberdayaan 
masyarakat 
menurut Fujikake 

(2008) 

a. Tingkat partisipasi  

b. Pengemukaan opini 
c. Perubahan kesadaran 
d. Pengambilan tindakan 

e. Kepedulian dan kerjasama 
f. Kreativitas 

g. Penyusunan tujuan baru  
h. Negosiasi 
i. Kepuasan 

j. Kepercayaan diri 
k. Keterampilan manajerial 

l. Pengumpulan keputusan  
 

2 Keberfungsian 

Keluarga 
(Variabel Y) 

Asesmen untuk 

mengukur 
keberfungsian 
keluarga atauyang 

dinamakan Family 
Assessment Device 

(FAD) menurut  
Epstein, Baldwin, 
dan Bishop (1983) 

a. Pemecahan masalah 

(problem solving) 
b. Komunikasi 

(communication) 

c. Peranan (roles) 
d. Rasa bertanggungjawab 

afektif (affective 
responsiveness) 

e. Penglibatan afektif  

(affective involvement) 
f. Kontrol perilaku (behavior 

control) 
g. Kefungsian umum 

(general functioning) 

Sumber: hasil analisis dari berbagai sumber, 2017 

 

  Instrumen penelitian dikatakan baik dan layak untuk dijadikan alat 

pengumpul data yang sah yakni jika instrumen tersebut memnuhi syarat valid dan 

reliabel. Instrumen yang baik sebelum diberikan langsung kepada responden, 

instrumen penelitian diuji coba terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat 

akurasinya terhadap responden yang memiliki karakteristik sama dengan objek 

penelitian yang sebenarnya. Uji coba ini dilakukan untuk menghindari kegagalan 
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total dalam melakukan pengumpulan data karena sering kali instrumen yang telah 

disusun memiliki kelemahan. 

 

 

1. Instrumen Variabel Pemberdayaan Masyarakat Melalui Institusi 

Posdaya  

a. Spesifikasi Instrumen  

 Pengukuran variabel pemberdayaan masyarakat melalui institusi 

Posdaya pada penelitian ini menggunakan indikator pemberayaan 

masyarakat menurut Fujikake (2008). Kisi-kisi instrumen dari variabel ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Instrumen Variabel Pemberdayaan Masyarakat Melalui  

Institusi Posdaya 

 

Pemberdayaan Masyarakat 

melalui Posdaya 
No Item  

Jumlah 

Item 

Tingkat partisipasi  1,2,3 3 
Pengemukaan opini 4,5 2 
Perubahan kesadaran 6,7,8 3 

Pengambilan tindakan 9,10,11 3 
Kepedulian dan kerjasama 12,13,14 3 

Kreativitas 15,16 2 
Penyusunan tujuan baru  17,18,19 3 
Negosiasi 20,21 2 

Kepuasan 22,23,24 3 
Kepercayaan diri 25,26 2 

Keterampilan manajerial 27,28 2 
Pengumpulan keputusan  29,30,31 3 

Total 31 

       Sumber: hasil pengolahan peneliti, 2017 

 

b. Pengisian Instrumen  

 Instrumen variabel Pemberdayaan masyarakat melalui institusi 

Posdaya ini mempunyai empat pilihan jawaban, yaitu “Selalu”, “Sering”, 

“Kadang-kadang” dan “Tidak pernah”. Responden dapat mengisi 

kuesioner dengan memberikan tanda ceklis (√) atau (X) pada salah satu 
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pilihan jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi responden 

untuk setiap item pernyataan. 

c. Penyekoran Instrumen  

 Pilihan jawaban pada setiap item dalam kuesioner yang sudah 

dijawab oleh responden akan diberikan skor sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 

Penyekoran Instrumen Pemberdayaan Masyarakat  

melalui Institusi Posdaya 

Pilihan Jawaban 
Skor 

Positif  Negatif  

Selalu  4 1 

Sering  3 2 
Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah  1 4 

 

d. Kategori  

 Dalam mendeskripsi setiap indikator dan variabel penelitian, 

penelitian ini menggunakan tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah. 

Pengkategorian ini digunakan untuk mempermudah dalam melihat hasil 

deskripsi penelitian. 

 

2. Instrumen Variabel Keberfungsian Keluarga 

a. Spesifikasi Instrumen  

 Pengukuran variabel keberfungsian keluarga pada penelitian ini 

menggunakan Family Assessment Device (FAD) dari Epstein, Baldwin dan 

Bishop (1983) yang sudah baku. Kisi-kisi instrumen dari variabel ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Kisi-Kisi Instrumen Variabel Keberfungsian Keluarga  

 

Keberfungsian Keluarga 

(Family Assessment Device ) 
No Item  

Jumlah 

Item 

Problem Solving  10,21,32,44,53 5 
Communication  2,12,16,37,46,52 6 
Roles 3,8,13,20,29,34,39,47 8 

Affective Responsiveness 7,17,25,33,43,51 6 
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Affective Involvement  4,11,22,28,31,36,48 7 
Behavior Control  6,15,18,24,27,38,41,42,49 9 

General Function 1,5,9,14,19,23,26,30,35,40,45,50 12 
Total 53 

Sumber: Epstein dkk, 1983 

 

 

 

b. Pengisian Instrumen  

 Instrumen variabel Pemberdayaan masyarakat melalui institusi 

Posdaya ini mempunyai empat pilihan jawaban, yaitu “Sangat setuju”, 

“Setuju”, “Tidak setuju” dan “Sangat tidak setuju”. Responden dapat 

mengisi kuesioner dengan memberikan tanda ceklis (√) atau (X) pada 

salah satu pilihan jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi 

responden untuk setiap item pernyataan. 

c. Penyekoran Instrumen  

 Pilihan jawaban pada setiap item dalam kuesioner yang sudah 

dijawab oleh responden akan diberikan skor sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Penyekoran Instrumen Keberfungsian Keluarga 

Pilihan Jawaban 
Skor 

Positif  Negatif  

Sangat setuju 4 1 
Setuju  3 2 

Tidak setuju  2 3 
Sangat tidak setuju 1 4 

 

d. Kategori  

 Dalam mendeskripsi setiap indikator dan variabel penelitian, 

penelitian ini menggunakan tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah. 

Pengkategorian ini digunakan untuk mempermudah dalam melihat hasil 

deskripsi penelitian. 

 

3. Uji Validitas 
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 Validitas merupakan kemampuan alat ukur secara tepat keadaan yang 

akan diukurnya (Purwanto, 2012, hlm. 197). Sehingga instrumen penelitian 

sebelum dijadikan instrumen yang sah diuji coba terdahulu melalui validasi 

instrumen, agar instrumen yang digunakan dan disebarkan kepada responden 

dapat mengukur dengan tepat apa yang harus diukur.  Validitas menurut 

Sarwono (2013, hlm. 177) dikatakan “sebagai kekuatan kesimpulan, inferensi, 

atau proposisi dari hasil riset yang sudah kita dilakukan dan mendekati 

kebenaran”. Sehingga instrumen yang bisa dijadikan alat ukur dalam 

penelitian yaitu instrumen yang telah uji validitas dan dinyatakan valid.  

 Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan correlation pearson 

product moment dengan bantuan software SPSS 23 For Windows. Instrumen 

dikatakan valid jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Berikut hasil uji 

validitas dari variabel pemberdayaan masyarakat melalui institusi Posdaya: 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Validitas Variabel Pemberdayaan Masyarakat melalui  

Institusi Posdaya 

No Indikator 
No 

Soal  
t Hitung 

t Tabel 

(n=30) 
Keterangan 

1 Tingkat partisipasi  1 0,525 0,361 Valid 

2 0,555 0,361 Valid 
3 0,684 0,361 Valid 

2 Pengemukaan opini  4 0,412 0,361 Valid 
5 0,409 0,361 Valid 
6 0,241 0,361 Tidak Valid 

3 Perubahan kesadaran  7 0,490 0,361 Valid 
8 0,556 0,361 Valid 

9 0,681 0,361 Valid 
4 Pengambilan tindakan  10 0,798 0,361 Valid 

11 0,569 0,361 Valid 

12 0,722 0,361 Valid 
5 Kepedulian dan kerjasama  13 0,510 0,361 Valid 

14 0,498 0,361 Valid 
15 0,641 0,361 Valid 

6 Kreativitas  16 0,533 0,361 Valid 

17 0,251 0,361 Tidak Valid 
18 0,666 0,361 Valid 

7 Penyusunan tujuan baru  19 0,628 0,361 Valid 
20 0,418 0,361 Valid 
21 0,486 0,361 Valid 

8 Negosiasi  22 0,560 0,361 Valid 
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23 0,686 0,361 Valid 
9 Kepuasan  24 0,231 0,361 Tidak Valid 

25 0,504 0,361 Valid 
26 0,715 0,361 Valid 

27 0,721 0,361 Valid 
10 Kepercayaan  28 0,715 0,361 Valid 

29 0,090 0,361 Tidak Valid 

30 0,423 0,361 Valid 
11 Keterampilan manajerial  31 0,403 0,361 Valid 

32 0,017 0,361 Tidak Valid 
33 0,755 0,361 Valid 

12 Pengumpulan keputusan  34 0,413 0,361 Valid 

35 0,432 0,361 Valid 
36 0,474 0,361 Valid 

Sumber: hasil pengolahan peneliti, 2017 

 Berdasarkan hasil perhitungan mengenai uji validitas pada Tabel 3.7 di 

atas, dari 36 item soal terdapat 5 item soal yang dinyatakan valid yaitu item 

soal no 6,17,24,29, dan 32. Item soal yang dinyatakan tidak valid tersebut 

dibuang karena indikator dari pemberdayaan masyarakat masih terwakili 

dengan item soal yang lain. Sehingga untuk instrumen variabel pemberdayaan 

masyarakat melalui institusi Posdaya (variabel X) sebanyak 31 item soal.  

 Instrumen keberfungsian keluarga (variabel Y) tidak dilakukan uji 

validitas karena penelitian ini menggunakan instrumen angket keberfungsian 

keluarga yang sudah baku yakni Family Assessment Device (FAD) dari 

Epstein, Baldwin, dan Bishop (1983). Instrumen tersebut memiliki validitas 

dan reliabilitas yang baik dengan Alpha untuk sub skala berkisar 0,72 – 0,92.  

(Epstein, Baldwin, dan Bishops, 1983).  

 

4. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas secara umum dikatakan adanya konsistensi hasil 

pengukuran hal yang sama jika dilakukan dalam konteks waktu yang berbeda 

(Sarwono, 2013, hlm. 182). Instrumen dikatakan reliabel yakni instrumen 

yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan 

menghasilkan data yang sama. Rentang koefisien reliabilitas berada antara 0 - 

1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas atau mendekati angka 1,00 maka 

semakin tinggi pula reliabilitas. Sebaliknya, jika koefisien semakin rendah 
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mendekati angka 0 berarti semakin rendahnya reliabilitasnya. Pengujian uji 

reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan Cronbach’s Alpha 

yang dihitung pada item-item yang telah valid dengan menggunakan bantuan 

program SPSS 23 for windows. 

 Berikut hasil uji reliabilitas dari variabel pemberdayaan masyarakat 

melalui Posdaya (variabel X): 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemberdayaan Masyarakat melalui  

Institusi Posdaya 

Cronbach Alpha Jumlah Item Keterangan 

0,924 31 Reliabel 

      Sumber: hasil pengolahan peneliti, 2017 

 Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 3.8 di atas, dinyatakan 

bahwa 31 item soal reliabel dan bisa dijadikan instrumen penelitian. 

Sedangkan untuk variabel keberfungsian keluarga karena menggunakan 

instrumen angket yang sudah baku dari Epstein, Baldwin, dan Bishop (1983) 

berikut hasil uji reliabilitasnya: 

Tabel 3.9 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Keberfungsian Keluarga  

(Family Assessment Device) 

 

Family Assessment Device  

Reliability 

(Cronbach’s 

Alpha) 

Jumlah 

Item 
Keterangan 

Problem Solving  0,74 5 Reliabel 
Communication  0,75 6 Reliabel 

Roles 0,72 8 Reliabel 
Affective Responsiveness 0,83 6 Reliabel 

Affective Involvement  0,78 7 Reliabel 
Behavior Control  0,72 9 Reliabel 
General Function 0,92 12 Reliabel 

Total Item  53  

 Sumber: Epstein, Baldwin, & Bishop, 1983, hlm 176 

 

  Instrumen keberfungsian keluarga dari Epstein dkk ini memiliki nilai 

reliabilitas yang cukup tinggi dan sudah baku, sehingga peneliti dalam hal ini 

tinggal menggunakan kuesionernya setelah menterjemahkannya kedalam bahasa 
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Indonesia, karena instrumen Family Assessment Device bisa diadaptasi dan 

digunakan sesuai dengan konteks sistem sosial budaya Indonesia (Fahrudin, 2012, 

hlm. 80). 

 

F. Prosedur Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, diantaranya: 

1. Tahap pra penelitian dan persiapan instrumen penelitian, terdiri dari beberapa 

kegiatan diantaranya: 

a. Kajian literatur, sebelum ke lapangan peneliti melakukan pendalaman 

kajian literatur, konsep, dan teori-teori mengenai pemberdayaan 

masyarakat, institusi Posdaya, dan fungsi keluarga. 

b. Penyusunan desain penelitian sebagai pegangan dan pedoman dalam 

melaksanakan penelitian ke lapangan. 

c. Observasi awal, dilakukan untuk mengetahui secara awal dari lokasi 

penelitian, kondisi masyarakat, aktivitas masyarakat terkini di lapangan. 

2. Tahap pengumpulan data di lapangan, pada tahapan ini peneliti 

mengumpulkan data dari lapangan dengan menggunakan angket, wawancara 

dan observasi, serta pengumpulan data sekunder lainnya.  

3. Tahap pengolahan dan analisis data, terdiri dari beberapa hal diantaranya: 

a. Pengolahan data, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

b. Verifikasi data, meliputi validasi dengan menggunakan triangulasi untuk 

kualitatif, dan uji validitas serta uji reliabilitas untuk kuantitatif.  

c. Analisis data, menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, dan 

analisis deskriptif kualitatif.  

4. Tahap penulisan laporan, merupakan bagian terakhir dalam penelitia, dimana 

hasil penelitian dari lapangan di olah dan dianalisis untuk kemudian 

dituangkan dalam sebuah laporan yang disusun secara sistematis dan ilmiah. 

 Tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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TAHAP PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

TAHAP PENGUMPULAN DATA 

TAHAP PRA PENELITIAN 
1. Kajian Literatur 
2. Desain Penelitian  

3. Observasi Awal  

Angket/Kuesioner Observasi Wawancara 

Pengolahan Data Kuantitatif  
1. Pengkategorian data  
2. Distribusi frekuensi 
3. Mengukur sebaran  
4. Uji regresi linear 

sederhana 
  

Pengolahan Data Kualitatif  
1. Reduksi data 
2. Penyajian data 

3. Penarikan kesimpulan  
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Bagan 3.4 Tahapan Penelitian 

 
 

 
 
 

 
G. Analisis Data  

 Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif 

maupun deskrptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang bertujuan 

untuk menyajikan gambaran yang menyeluruh dari suatu gejala atau perstiwa 

maupun kondisi pada suatu objek penelitian, yang disusun dalam bentuk naratif 

(Patton, 2009).  

1. Analisis Data Kuantitatif 

a. Perhitungan Prosentase 

 Analisis prosentase digunakan untuk mengetahui kecenderungan 

jawaban responden. Analisis prosentase dalam penelitian ini menggunakan 

formula prosentasenya sebagai berikut: 

 

 

 

Sumber: Santoso (2011, hlm 229) 
Keterangan:  

p  = prosentase 

f = data yang di dapatkan 
n = jumlah seluruh data 

100% = bilangan konstan  
 

b. Analisis Regresi Linear Sederhana 
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 Regresi bertujuan untuk menguji hubungan yang searah atau hubungan 

yang berbentuk pengaruh padasatu variabel bebas dengan variabel terikat yang 

lainnya. Pada regresi linear sederhana terdiri dari satu variabel bebas dan satu 

variabel terikat (Susetyo, 2012, hlm. 284). Pada penelitian ini regresi linear 

sederhana dilakukan untuk menguji pengaruh pemberdayaan masyarakat melalui 

institusi Posdaya (variabel X) terhadap keberfungsian keluarga (variabel Y). 

Berhubung data instrumen angket datanya berupa ordinal dan syarat uji 

regresi linear datanya harus interval, maka data tersebut dirubah terlebih dahulu 

menjadi interval. Transformasi data ordinal ke interval dalam penelitian ini 

menggunakan RASCH.  

 Berikut langkah-langkah perhitungan regresi linear dengan menggunakan 

software SPSS, antara lain: 

1) Pilih analyze. 

2) Pilih regression. 

3) Pilih linear, makamuncul kotak kerja linear regression. 

4) Pilih variable dependen dan masukkan pada kotak dependen. 

5) Pilih variable independen dan masukkan pada kotak indpendents. 

6) Pilih statistics, maka muncul kotak kerja  linear regression : staistics. 

7) Pilih estimates, model fit, collinearity dagnostics pada kotak regression 

coefficiens, dan Durbin Watson pada kotak Residual. 

8) Pilih Ok. 

9) Pilih plot maka muncuk kotak kerja linear regression: plots. 

10) Pilih sresid. 

11) Pilih panah ke Y. 

12) Pilih Zpred. 

13) Pilih panah ke X. 

14) Pilih histogram dan norma probaility-plot. 

15) Pilih continue. 

16) Pilih option, maka muncul kotak kerja linear regression: Options. 

17) Isikan angka probability pada kotak entry, 5 % (0,05) atau 1% (0,01). 

18) Pilih continue. 

19) Pilih Ok pada kotak kerja linear regression (Susetyo, 2012, hlm. 284). 
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 Analisis kuantitatif dalam penelitian ini pengerjaannya menggunakan 

bantuan software IBM SPSS Statistics 23.  

 

2. Analisis Data Kualitatif  

Menurut Miles & Huberman aktivitas dalam analisis data kualitatif di 

antaranya data reduction, data display, dan conclusion drawing verification 

(Milles and Huberman, 2009, hlm. 591-592). Adapun dalam penelitian ini 

langkah-langkah yang akan ditempuh dijabarkan sebagai berikut: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

 Reduksi data dilakukan dengan tujuan untuk menyusun dan menata 

data agar lebih tersusun dengan rapi, ringkas dan terstruktur berdasarkan data-

data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan data penelitian yang 

dibutuhkan. Reduksi data meliputi tahap merangkum data, memberikan kode, 

mengkelompokkan, dan menyajikannya secara tertulis. Sehingga melalui 

reduksi data, data yang diperoleh dari lapangan bisa dipilih dan dipisahkan 

sesuai dengan kebutuhan penelitian dan fokus penelitian.  

 Peneliti dalam penelitian ini membuat rangkuman dan memilah data 

yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara, kemudian 

mengambil data yang pokok dalam penelitian. Selanjutnya data yang telah 

dipilah, dibuat kategorisasi dan dikelompokkan ke dalam bagian-bagian 

dengan pengkodean berupa angka atau huruf untuk menadai data-data tersebut 

untuk masuk ke bagian mana sehingga terlihat polanya. 

b. Display Data (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka tahapan selanjutnya penyajian data. 

Penyajian data merupakan tahapan dimana peneliti menyajikan data dari 

lapangan hasil reduksi data secara ringkas, terstruktur dan deskripsi singkat, 

dengan beberapa bentuk seperti narasi, gambar, diagram, tabel, mauoun 

berbentuk matriks. Dalam penelitian ini, data yang telah direduksi dan telah 

ditemukan polanya kemudian dipaparkan dengan jelas, terperinci dan 

menyeluruh dalam bentuk narasi maupun bagan, sehingga dengan demikian 

akan dapat gambaran yang jelas di lapangan. 

c. Conclusion drawing/verification (Penarikan Kesimpulan) 
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 Setelah tahapreduksi data dan penyajian data, maka tahap selanjutnya 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam hal ini kesimpulan yang 

diambil harus kredibel yang didukung oleh bukti. Kesimpulan yang baik 

merupapakan kesimpulan yang bisa menjawab pertanyaan penelitian. 

Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini bisa menjelaskan dengan rinci dan 

mendalam mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui posdaya 

dalam meningkatkan keberfungsian keluarga.  

 Sebuah penelitian biasanya diperlukan kerangka analisis agar dalam 

analisis yang dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan dan sasaran 

yang ingin dicapai. Kerangka analisis merupakan dasar analisis atau konsep 

dari langkah-langkah penelitian yang terdiri dari input penelitian, proses 

analisis yang digunakan dan harapan berupa output dari penelitian yang akan 

dilakukan. Dalam penelitian ini kerangka analisis penelitian dibuat untuk 

mendapatkan kajian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Posdaya 

dalam meningkatkan keberfungsian keluarga, yang disusun sebagai berikut: 
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Bagan 3.5 Kerangka Analisis Penelitian 

INPUT  PROSES  OUTPUT OUTCOME 

HASIL KUESIONER: 
 Gambaran mengenai 

pemberdayaan 
masyarakat melalui 
Posdaya 

  Gambaran 
mengenai 
Keberfungsian 
keluarga   

HASIL 
WAWANCARA & 

OBSERVASI : 

 Pemberdayaan 
masyarakat  
melalui Posdaya 

 Keberfungsian 
keluarga  
 

Analisis mengenai 
pemberdayaan 
masyarakat melalui 
Posdaya dan 
keberfungsian 
keluarga  
(Deskriptif 

Kuantitatif) 

Analisis mengenai 
Posdaya sebagai 
pemberdayaan 
masyarakat dalam 
meningkatkan 
keberfungsian 
keluarga (Deskriptif  

kualitatif) 

Hasil olahan statistik 
mengenai 
pemberdayaan 
masyarakat melalui 
Posdaya dan 
keberfungsian 

keluarga 

Gambaran Posdaya 
sebagai 
pemberdayaan 
masyarakat dalam 
meningkatkan 
keberfungsian 

keluarga 

Analisis 
pemberdayaan 
masyarakat melalui 
Posdaya (model 
Fujikake) dan 
keberfungsian 
keluarga (Bishop 

dkk) 

Hasil wawancara 
mendalam  
mengenai  Posdaya, 
pemberdayaan 
masyarakat melalui 
Posdaya dalam 
meningkatkan 
keberfungsian 
keluarga  

8
6
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H. Isu Etik  

  Data dan informasi dalam penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat 

melalui institusi Posdaya dalam meningkatkan keberfungsian keluarga diperoleh 

langsung antara peneliti dan informan, baik melalui observasi, wawancara 

langsung dan penyebaran angket pada masyarakat. Pengambilan data di lapangan 

bahwa peneliti meyakini bahwa masyarakat sebagai informan dan responden tidak 

merasa keberatan atau terganggu dengan aktivitas yang dilakukan peneliti, karena 

peneliti melihat situasi dan kondisi dari masyarakat terlebih dahulu sebelum 

melakukan penelitian.  

  Wawancara dilakukan dengan melihat terlebih dahulu kondisi dan situasi 

dari informan, jika memungkinkan langkah selanjutnya peneliti meminta izin dan 

menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuannya, sehingga antara informan dan 

peneliti tidak merasa terpaksa dan terganggu, disamping itu informan akan paham 

dan terbuka dalam proses pengambilan data dan informasi.  

  Sedangkan untuk penyebaran angket pun sama demikian, sebelum 

mendatangi responden baik ketika berkumpul maupun datang langsung ke 

rumahnya peneliti meminta izin dan menjelaskan maksud dan tujuan terlebih 

dahulu, kemudian menanyakan kesediaan responden untuk mengisi angket. 

Respon yang ditunjukan masyarakat sangat baik dan menyanggupi untuk mengisi 

angket tersebut. Pengisian angket didampingi oleh peneliti untuk menjelaskan jika 

ada sesuatu yang tidak dipahami. Bahkan ketika penyebaran angket dilakukan 

pada ibu-ibu yang sedang menunggu di PAUD, responden mengisinya dengan 

riang dan semangat bahkan tidak sesekali mereka berdiskusi dengan sesama dan 

peneliti. 

  Sebagai pendukung, peneliti melibatkan ahli dalam bidang pemberdayaan 

masyarakat dan sosiologi keluarga guna mendapat bimbingan dan informasi lebih 

perihal hasil di lapangan apakah relevan dan dapat disampaikan sebagai hasil 

penelitian. Disamping itu penelitian ini menggunakan validasi pakar atau expert 

judgement dari dosen sosiologi keluarga untuk menguji validitas instrumen 

angket. Peneliti dengan kesadaran penuh berkomitmen untuk tidak memberikan 

dampak negatif baik secara fisik maupun psikologis kepada seluruh pihak yang 

terlibat dalam penelitian. 


