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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

deskriptif. Penggunaan metode deskriptif dengan tujuan utama untuk 

menggambarkan seluruh aspek fenomena sosial tertentu yang relevan dengan 

penelitian, rumusan masalah, dan pertanyaan peneliti. Metode penelitian 

deskriptif dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

pemilihan pasangan hidup berdasarkan pendapat mahasiswa Prodi PKK. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Program Studi Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga FPTK UPI Bandung. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Prodi PKK Angkatan 2016 

FPTK UPI sebanyak 46 orang. 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan berdasarkan populasi penelitian yaitu menggunakan 

sampel total. Semua anggota populasi dijadikan sampel, sehingga jumlah sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 46 orang. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini untuk mengumpulkan data menggunakan angket. Angket 

merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang 

ia ketahui. Angket yang digunakan yaitu skala guttman yang dimana setiap 

jawaban pada item diberi skor tertinggi yaitu 1 dan terendah yaitu 0. Untuk 

jawaban YA diberi skor 1 dan TIDAK diberi skor 0. 
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E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan urutan kerja atau langkah yang dilakukan 

selama penelitian berlangsung. Prosedur dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga 

tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian akhir. 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan ini, peneliti membuat perencanaan mengenai gambaran 

detail tentang proses penelitian yang akan dilakukan, persiapan tersebut berupa; 

a. Menemukan permasalahan yang akan diteliti, kemudian melakukan proses 

bimbingan 

b. Menentukan lokasi berdasarkan permasalahan yang akan diteliti 

c. Melakukan studi pendahuluan melalui pengamatan awal dan penggalian 

informasi ke lokasi penelitian 

d. Melakukan studi kepustakaan dalam mencari dasar teori dalam melaksanakan 

penelitian 

e. Membuat daftar pertanyaan angket guna memudahkan peneliti mendapatkan 

data dan informasi 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, peneliti langsung terjun ke lapangan atau 

mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Data tersebut 

diperoleh melalui penyebaran angket. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui 

beberapa tahapan, yaitu; 

a. Menyiapkan instrumen sesuai jumlah responden  

b. Menyebarkan instrumen 

c. Mengumpulkan kembali instrumen 

3. Tahapan Penyelesaian Akhir 

a. Membuat kesimpulan dari analisis data. 

b. Membuat laporan penelitian. 

 

F. Analisis Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

cara menjabarkan hasil perhitungan prosentasi jawaban masing-masing item 
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sesuai dengan jawaban yang terkumpul. Langkah-langkah yang digunakan dalam 

pengolahan data adalah: 

1. Verifikasi Data 

Angket yang terkumpul selanjutnya diperiksa tentang kelengkapan jawaban 

responden pada setiap item sesuai dengan pedoman angket. 

2. Tabulasi Data  

Tabulasi data merupakan langkah masukan data berdasarkan hasil penggalian 

data lapangan. Bertujuan untuk memprediksi jawaban responden. Responden 

hanya dapat memilih salah satu alternatif jawaban, sehingga jumlah frekuensi 

jawaban sama dengan jumlah responden (n). 

3. Presentasi Data 

Pengolahan data dalam suatu penelitian yaitu dengan menghitung persentase 

jawaban responden dengan tujuan untuk melihat perbandingan besar kecilnya 

frekuensi jawaban responden pada setiap item berbeda. Rumus yang digunakan 

adalah pendapat Moh.Ali (2002): 

 

 

 

Keterangan: 

P  : Persentase (jumlah persentase yang dicari) 

f  : Frekuensi jawaban responden 

n  : Jumlah responden  

100% : Bilangan tetap 

 

4. Penafsiran Data 

Penafsiran data dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap 

jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Kriteria penafsiran dalam penelitian ini 

berpedoman pada batasan yang dikemukakan oleh Moh. Ali (1995), yaitu sebagai 

berikut: 

100%  : seluruhnya 

76% - 99% : sebagian besar 

51% - 75% : lebih dari setengahnya 

50%  : setengahnya 

26% - 49% : kurang dari setengahnya 

1% - 25% : sebagian kecil 

0%  : tidak seorang pun 

P = 
 

 
 x 100% 


