
BAB III

PPOSEDUR PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini nermaksud ingin mengemukakan bebe-

rapa gejala, yang berkaitan dengan partisipasi nyata yang

merupakan sumbangan- Ketua Pos KB Desa dalam meiaksanakan

tugasnya. Di samping itu ingin melihat hubungannya atau

pengaruhnya motif berprestasi, komunikasi dan status so

sial ekonomi dengan Ketua Pos KB Desa dalam. melaksnakan.

tugasnya. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa me

tode yang sesuai dengan penelitian ini adalah metode des

kriptif, karena menggambarkan obyek penelitian serta hu

bungan antara variabel bebas dan. tidak bebas. S. Nasution.

berpendapat, bahwa "kebanyakan. penelitian sosial bersifat

\yaeskriptif, ... penelitian deskriptif lebih spesifik de

ngan memusatkan perhatian kepada aspek-aspek tertentu,

yang sering menunjukkan antar variabel."(S. Nasution; 1987

: 41). Selanjutnya dikatakan pula oleh Hadari Nawawi, bah

wa metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah

yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan.

subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat,

dan Iain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta

yang tampak atau sebagaimana adanya (H. Hadari Nawawi;

1987 : 63). Bengan demikian bahwa metode ini, menggarabar-

kan berbagai fakta yang diteliti yang sifatnya aktual.

Oleh karenanya dengan metode ini dapat digunakan untuk

mengumpulkan informasi yang terinci dan mengidentifikasi
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_berbagai masalah saat sekarang. Selanjutnya Hadari Nawa

wi, raengeraukakan ciri-ciri dari metode ini ialah sebagai

berikut :

1. Memusatkan perhatian pada masalah-rnasalah yang

ada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau

masalah-masalah yang bersifat aktual.

2. Menggambarkan. fakta-fakta tentang masalah yang di-

selidiki sebagimana adanya, diiringi dengan inter-

pretasi rasional yang adequat. / //
Partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam meiaksanakan tugas

nya merupakan fakta yang aktual yang penulis teliti.

Begitu pula faktor-faktor yang mempengaruhinya raerupakan

fakta yang nyata yang mempunyai hubungan atau pengaruh

yang kuat terhadap pelaksanaan tugas Ketua Pos K3 Desa.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Daerah penelitian adalah Kabupaten. Tasimalaya dan

Ciamis. Memilih dua kabupaten, karena ingin melihat le

bih jauh berbagai variasi Ketua Pos KB Desa dalam me

iaksanakan tugasnya. Populasi dalara penelitian ini meli

puti Ketua - ketua Pos KB Desa di dua Kabupaten tersebut.

Dengan ciri-cirinya adalah Ketua-Ketua Pos KB Desa yang

sampai sekarang ini (saat penelitian) masih aktif meiak

sanakan tugas sebagaimana ketentuan BKKBN DT II setempat.

Untuk melihat jumlah Ketua Pos KB Desa aktif dapat di

lihat dalam tabel di bawah ini.

 



TABEL 3.1

JUMLAH KECAMATAN DAN JUMLAH KETUA POS KB
DESA AKTIF
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Kabupaten Jumlah

Kecamatan

Jumlah Ketua

Pos KB Desa

Jumlah Ketua

Pos KB Desa

yang aktif

1. Tasikmalaya

2. Ciamis

23

25

412

358

240

275

Jumlah 53 770 515

Sumber : BKKBN DT II Tasikmalaya dan Ciamis, 1989

Dengan demikian populasi dalara penelitian ini adalah 515

orang Ketua Pos KB Desa yang aktif meiaksanakan tugasnya.

Jumlah tersebut tersebar ke 53 kecamatan (termasuk keman-

trennya). Mengingat keterbatasan. kemampuan penulis ter

utama dari segi biaya, tenaga dan waktu, maka dalam pe

nelitian ini ditentukan 10 kecamatan (masing-masing kabu

paten 5 kecamatan). Dari kecarnatan-kecamatan tersebut

ditentukan pula 100 orang Ketua Pos KB Desa sebagai sam

pel dalam penelitian. Hal tersebut di samping pertimbang-

an: biaya di atas, juga di dasarkan pada pendapat, bahwa

"terhadap populasi kurang dari 1000 bisa diambil 20 - 50

persen."(Nana Sudjana; 1988 : 73).

Pengambilan kecamatan ditentukan secara purposif. Hal ter

sebut supaya dapat raemilih kecaraatan-kecamatan yang Ketua

Pos KB Desanya mayoritas aktif. Pengambilan sampel Ketua

Pos KB Desa dilakukan secara acak. Dimaksudkan dengan

acak atau random adalah kesempatan yang sama untuk dipi

lih bagi setiap unit atau individu dari keseluruhan po-
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pulasi di atas. Menurut S. Nasution, ciri utama sampling

acak atau random sampling ialah bahwa setiap unsur dari

keseluruhan populasi mempunyai kesempatan. yang sama un

tuk dipilih. Selain itu kesempatan. itu harus independen,

artinya kesempatan- unsur-unsur lain yang dipilih. Dari

segala macam sampling random saraplinglah yang paling pen

ting dan paling baik, karena generalisasi yang diperoieh.

lebih dapat dipercaya (S. Nasution; 1987 : 116). Jumlah.

Ketua Pos KB Desa yang aktif untuk setiap kecamatan ber-

beda-beda jumlahnya. Maka untuk menentukan jumlah Pos KB

Desa pada setiap kecamatan, supaya raendapat kesempatan.

yang sama, yaitu dengan membagi jumlah Ketua Pos KB Desa

aktif oleh jumlah keseluruhan Pos KB Desa aktif (pada 10

kecamatan) dikalikan 100, hasilnya (dibulatkan). Untuk

lebih jelas dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

TABEL : 3.2

JUMLAH KECAMATAN SAMPEL, KETUA PKBD AKTIF
DAN JUMLAH SAMPEL KETUA PKB DESA

Kabupaten
Kecamatan:

(Sampel)
Jumlah Ketua

Pos K3 D aktif

Jumlah sampel
Ket.PKBD (di
bulatkan) .

Tasikmalaya 1. Indihiang 21 12

2. Cibalong 16 9

3- Kawalu 18 10

4. Sukaraja 16 9

5. Ciawi 17 10

Ciamis 1. Ciamis 23 12

2. Cikoneng 18 10
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Lanjutan

3. Cipaku

4. Banjar

5. Banjarsari

!6

16

19

9

9

10

Jumlah 10 Kecamatan 180 100

Penentuan Ketua Pos KB Desa yang menjadi responden ditentu

kan secara acak pula, pada masing-masing kecamatan. Pada

setiap kecamatan ditentukan pula responden cadangan 2-3

orang, dimaksudkan untuk menjaga yang telah ditentukan

tidak ada atau berhalangan, sehingga juinlah sampel akan

tetap utuh.

C.Pertanyaan Penelitian

Di dalam penelitian ini ingin mengungkapkan parti

sipasi Ketua Pos KB Desa dalam kegiatan program KB Nasio

nal di desanya. Oleh karena penelitian ini akan menjawab

masalah dalsrn bentuk pertany aan penelitian, sebagai ber

ikut :

1. bagaimana bentuk partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam

meiaksanakan tugas program KB Nasional ?

2. Apakah faktor motif berprestasi mempengaruhi terha

dap partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam meiaksanakan

tugas program KB Nasional ?

3. Apakah faktor komunikasi mempengaruhi terhadap parti

sipasi Ketua Pos KB Desa dalam meiaksanakan tugas

program KB Nasional ?
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4. Apakah faktor status sosial ekonomi mempengaruhi

Ketua Pos KB Desa dalam meiaksanakan tugas prog

ram KB Nasional ?

Pertanyaan-pertanyaan. penelitian tersebut akan

dijawab oleh hasil pengumpulan. data serta analisisnya,

baik melalui observasi maupun oieh instrumen penelitian.

D. Anggapan Dasar dan Hipotesis

1. Anggapan Dasar

Penelitian ini di dasari olen beberapa anggapan

dasar sebagai berikut :

a. Berhasilnya pembangunan nasional, ... tergantung
pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap
mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin
para penyelenggara negara serta seluruh rakyat
Indonesia (GBHN ; 1986 : 96).

b. Keberhasilan program Keluarga Berencana Nasional
tidak saja diukur dari semakin raeningkatnya peser
ta Keluarga Berencana aktif pada setiap tahunnya,
tetapi yang lebih penting adalah dilihat dari ma
kin berkerabangnya partisipasi sosial dalam penangan-
an dan pengeloiaan program tertentu. Salah satu hal
yang menonjol dalam pelaksanaan program. Keluarga
Berencana Nasional di Indonesia adalah dimanfaatkan-
nya seluruh potensi yang ada di masyarakat, dalara
arti masyarakat berpartisipasi sebagai pengelola
program Keluarga Berencana Nasional dan bertanggung
jawab terhadapnya (BKKBN ; 1985 : 2).

c. Proses kemandirian program Keluarga Berencana Nasi

onal dalam masyarakat berjalan lebih cepat, karena

masyarakat telah mulai menyadari bahwa program KB

Nasional telah menjadi kebutuhannya.

d. Seseorang bila telah raendapat kepercayaan dari ma

syarakatnya untuk mengerjakan suatu tugas atau pe

kerjaan, biasanya bekerja lebih giat dan lebih ber

tanggung jawab, terhadap tugas-tugas yang dibeban-
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kan kepadanya.

e. Ketua Pos KB Desa telah berpartisipasi dalara meiak

sanakan tugas program Keluarga Berencana Nasional

dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan

evaluasi program, khususnya pada tingkat desa ke

bawah.

2. Hipotesis

Beraasarkan uraian teori dan anggapan dasar di atas

raaka hipotesis dalara penelitian ini, sebagai berikut :

a. Terdapat hubungan antara motif berprestasi dengan

partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam meiaksanakan

tugas program KB Nasional. Dari hipotesis ini, di

peroieh sub-sub hipotesis sebagai berikut :

1). Terdapat hubungan antara Motif Berprestasi de

ngan Ketua Pos KB Desa dalara meiaksanakan ke

giatan Penerangan dan. motivasi.

2). Terdapat hubungan antara Motif Berprestasi de

ngan Ketua Pos KB Desa dalam meiaksanakan. ke

giatan. Pembinaan peserta KB.

3). Terdapat hubungan antara Motif Berprestasi de

ngan. Ketua Pos KB Desa dalam meiaksanakan ke

giatan Pembinaan Institusi Masyarakat.

4). Terdapat hubungan antara Motif Berprestasi de

ngan Ketua Pos KB Desa dalam meiaksanakan Pen

dataan PUS dan peserta KB.

5). Terdapat hubungan antara Motif Berprestasi de

ngan Ketua Pos KB Desa dalam mengikuti Rapat

Koordinasi KB Desa.
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6). Terdapat hubungan antara Motif Berprestasi de

ngan Ketua Pos KB Desa dalam mengikuti Mini

lokakarya KB/Kes.

7). Terdapat hucungan antara Motif Berprestasi de

ngan Ketua Pos KB Desa dalam membantu kegiatan

Posyandu.

b. Terdapat hubungan antara komunikasi dengan parti

sipasi Ketua Pos KB Desa dalam meiaksanakan tugas

program KB Nasional. Sub hipotesisnya, adalah :

1). Terdapat hubungan antara Komunikasi dengan Ketua

Pos KB Desa dalam meiaksanakan Penerangan dan.

Motivasi.

2). Terdapat hubungan antara Komunikasi dengan Ketua

Pos KB Desa dalam meiaksanakan kegiatan. Pembina

an peserta KB Nasional.

3). Terdapat hubungan antara Komunikasi dengan Ketua

Pos KB Desa dalam meiaksanakan kegiatan Pembina

an Institusi Masyarakat.

4). Terdapat hubungan antara Komunikasi dengan Ketua

Pos KB Desa dalam meiaksanakan Pendataan PUS dan

peserta KB.

5). Terdapat hubungan antara Komunikasi dengan Ketua

Pos KB Desa dalam mengikuti Rapat Koordinasi KB

Desa.

6). Terdapat hubungan antara Komunikasi dengan Ketua

Pos KB Desa dalam mengikuti Minilokakarya KB/Kes.

7). Terdapat hubungan antara Komunikasi dengan Ketua

Pos KB Desa dalam membantu kegiatan Posyandu.
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c. Terdapat hubungan antara status sosial ekonomi de

ngan partisipasi Ketua Pos KE Desa dalam meiaksana

kan tugas program KB Nasional. Sub hipotesisnya :

1). Terdapat hubungan antara Status sosial ekonomi

dengan Ketua Pos KB Desa dalam meiaksanakan ke

giatan Penerangan dan motivasi.

2). Terdapat hubungan antara Status sosial ekonomi

dengan Ketua Pos KB Desa dalam meiaksanakan Pem

binaan Peserta KB Nasional.

3). Terdapat hubungan antara Status sosial ekonomi

dengan Ketua Pos KB Desa dalam meiaksanakan Pem

binaan Institusi Masyarakat.

4). Terdapat hubungan antara Status sosial ekonomi

dengan Ketua Pos KB Desa dalam meiaksanakan. Pen

dataan PUS dan. Peserta KB.

5). Terdapat hubungan antara Status sosial ekonomi

dengan Ketua Pos KB Desa dalam mengikuti kegiat

an Rapat Koordinasi KB Desa.

6). Terdapat hubungan antara Status sosial ekonomi

dengan, Ketua Pos KB Desa dalam mengikuti kegiat

an. Minilokakarya KB/Kes.

7). Terdapat hubungan antara Status sosial ekonomi

dengan Ketua Pos KB Desa dalam membantu kegiat

an Posyandu.

E. Penjabaran Konsep, Empiris dan Analisis

Penjabaran ini dimaksudkan untuk raendapat gambar-

an yang jelas tentang variabel-variabel yang diteliti
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secara konsep, empirik dan analisisnya. Dalam penelitian.

ini terdapat empat variabel, yaitu satu variabel depen

den, dan tiga variabel independen yang mempengaruhinya.

Variabel dependen, yaitu Ketua Pos KB Desa dalam meiak

sanakan tugas program KB Nasional, yaitu merupakan wujud

partisipasi nyata dalam program KB Nasional secara suka

rela. Motif berprestasi, komunikasi, dan status sosial

ekonomi merupakan variabel yang mepengaruhi Ketua Pos KB

Desa dalam meiaksanakan tugasnya. Untuk memperjelas em

pat variabel tersebut, dapat dilihat dari tabel di bawah,

ini.

TABEL : 3.3

VARIABEL DEPENDEN (KETUA POS KB DESA
DALAM MEIAKSANAKAN TUGAS PROGRAM KBN)

Konsep Empirik Analisis

Tugas dalam :
- Penerangan dan

motivasi

- Pembinaan peser
ta KBN.

i

Meiaksanakan pe
nerangan dan. mo
tivasi

Alasan. meiaksana

kan atau tidak

meiaksanakan.

Frekuensi penera
ngan dan motivasi

Waktu yang diguna
kan.

Meiaksanakan pem
binaan peserta KB

Jawaban Responden
tentang :
Meiaksanakan pene
rangan dan motiva
si atau tidak se

tiap bulan.

Alasan mengapa me
iaksanakan atau ti

dak meiaksanakan.

Jumlah penerangan
dan motivasi pada
setiap bulan.

Jumlah jam daianh
setiap penerangan
dan motivasi.

Meiaksanakan pem
binaan peserta KB
atau tidak pada
setiap bulan.

 



Lanjutan

•Pembinaan Insti
tusi Masyarakat

•Pendataan. PUS dan
peserta KB.

Alasan meiaksana
kan atau tidak me

laksanakan.

Frekuenasi pembi
naan peserta KB

Waktu yang diguna
kan.

Meiaksanakan pem
binaan. Institusi
Masyarakat.

Alasan meiaksana
kan. atau tidak me
laksanakan.

Frekuensi pembina
an Institusi Ma
syarakat.

Waktu uang diguna
kan.

Meiaksanakan penda
taan PUS dan peser
ta KB.

Alasan meiaksana
kan atau tidak me
laksanakan..

Frekuensi pendata
an. PUS dan peser
ta KB.

Waktu yang diguna
kan.

Alasan meiaksana

kan atau tidak me
laksanakan pembi
naan. peserta KB.

Jumlah. pembinaan.
peserta KB pada
setiap bulan.

Jumlah jam yang di
gunakan pada seti
ap pembinaan peser
ta KB.

Meiaksanakan pembi
naan Institusi Ma
syarakat (Sub Pos
KB, KA, Posyandu,
UPPKA, dsb) , atau.
tidak paaa setiap
bulan.

Alasan- mengapa me
iaksanakan atau
tidak meiaksanakan
pembinaan- Institu
si Masyarakat.

Jumlah pernbinaan
Institusi Masyara
kat pada setiap
bulannya.

Jumlah jam yang di
gunakan pembinaan
Institusi Masyara
kat pada setiap ke
giatan.

Melaksanakan penda
taan PUS dan Peser
ta KB atau tidak.

Alasan responden
mengapa meiaksana
kan atau mengapa
tidak meiaksanakan^

Rata-rata jumlah
pendataan PUS dan
peserta KB pada se
tiap bulan.

Jumlah jam untuk
setiap kegiatan
pendataan PUS dan
peserta KB yang di
gunakan responden. ;
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•Rapat Koordina-
nasi KB Desa

-Posyandu,

-Staf meeting/
Minilokakarya
KB-Kes.

Mengikuti Rakor KB
Desa atau tidak.

Alasan. mengikuti
•atau tidak mengi
kuti.

Frekuensi mengi
kuti Rakor KB Desa

:Waktu yang diguna
kan.

Keikut sertaan da
lam kegiatan. Pos
yandu .

Alasan membantu
atau tidak memban
tu Posyandu..

Frekuensi membantu
kegiatan. Posyandu.

Waktu yang diguna
kan.

•Mengikuti staff
meeting/Miniloka
karya KB-Kes atau
tidak.

I
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Jawaban responden
mengenai mengikuti
Rakor KB Desa atau
tidak pada setiap
bulan.

Alasan responden.
bila mengikuti atau
bila tidak mengi
kuti.

Rata-rata respon
den. dalam mengiku
ti Rakor KB Desa
pada tiga bulan
terakhir.

Jumlah jam yang di
gunakan responden
pada setiap meng
ikuti Rakor KB De
sa.

Jawaban Responden,
apakah mengikuti/
membantu kegiatan
Posyandu atau tidak
pada setiap bulan.

Alasan responden,
mengapa membantu
atau tidak memban
tu Posyandu pada
setiap bulan.

Jumlah/rata-rata
membantu kegiatan
Posyandu dalam sa
tu bulan.

Rata-rata jumlah
jam yang digunakan
responden untuk raera
bantu kegiatan Pos
yandu.

Jawaban responden
tentang : mengikuti
staff meeting/Mini-
lokakarya atau ti
dak pada setiap bu
lan.
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f
Alasan bila meng
ikuti atau tidak

mengikuti.

Frekuensi mengiku
ti Minilokakarya.

Waktu yang diguna
kan.
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Alasan responden bi
la mengikuti atau
tidak mengikuti Mi
nilokakarya pada
setiap bulan,

Jawaban Responden,
tentang jumlah- rneng
ikuti Minilokakaryg
pada tiga bulan ter
akhir.

Jumlah jam atau. wak
tu yang digunakan
responden pada se
tiap mengikuti Mi
nilokakarya.

TABEL : 3«4

VARIABEL INDEPENDEN (MOTIF BERPRESTASI)

Konsep

Motif berpresta
si :

-Kognisi.

Empiris

Indeks skala motif
berprestasi menge
nai kognisi.

Analisis

Jawaban responden
tentang
Pendapatnya bahwa
program KB telah
menjadi milik ma
syarakat.

-Usahanya bila pro
gram KB telah men
jadi kebutuhan ma
syarakat,

-Usaha untuk raenam.-

bah. pengetahuan se
bagai petugas KBN.

-Reaksinya bila di-
adakan latihan, pro
gram. KB secara khu
sus bagi Ketua Pos
KB Desa.

-Reaksinya bila ti
dak ikut latihan
padahal materinya
sangat penting ba
gi Ketua Pos KB
Desa.
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-Afektif.

-Kecenderungan.
bertindak.

Indeks skala motif
berprestasi menge
nai afektif.

Indeks skala motif

berprestasi menge
nai kecenderungan
bertindak.
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-Usaha untuk mempe-
lajari R/R.

-Usaha untuk meng
ikuti perkembangan
program KBN/materi
baru.

Jawaban. responden
tentang :
-Harapannya bila ikut

periombaan.

-Reaksinya bila jadi
juara.

-Reaksinya bila gagal
tidak jadi juara.

-Reaksinya bila tidak
mencapai CU/PUS ting
gi di daerahnya.

-Perasaannya sewaktu
ditunjuk sebagai Ke
tua Pos KB Desa,

-Reaksinya terhadap
tidak diberinya gaji
tetap/insentif.

Jawaban responden
tentang :

-Tindakannya terhada
hambatan untuk raembe
rikan. ceramah..

-Tindakannya bila kon
disinya lelah pada-
hal harus mengikuti
Minilokakarya.

-Tindakannya bila ad£
yang mengalami kelub.
an alat kontrasepsi.

-Tindakannya bila di-
tugaskan. untuk menyi
apkan calon peserta
KB.

-Tindakannya bila ca
lon. peserta KB tidak
hadir pada waktu. pe-f
layanan.
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Lanjutan

-Tindakannya, bila
banyak peserta KB
yang Drop Out di
daerahnya.

-Tindakannya, bila
Posyandu di daerah
nya kurang.

'

-Tindakannya bila Sub
Pos dan KA kurang
aktif.

-Usahanya bila CU/PUS
di daerahnya masih.
renaah.

-Usahanya bila peser
ta KB Mandiri masih

kecil jumlahnya.

-Tindakannya bila ti
dak mengambil dan
membagikan alat kon
trasepsi.

-Reaksinya untuk mem
beri contoh pengguna
an alat kontrasepsi.

-Usahanya terhadap ke
tepatan dalam lapor-
an.

i

-Reaksinya tentang
tugas pendataan,

1

j

i

-Reaksinya terhadap
keluarga lain yang
tidak mau masuk KB.

TABEL : 3.5

VARIABEL INDEPENDEN (KOMUNIKASI)

Konsep j Empiris Analisis

Komunikasi :

-Informasi Indeks skala (in
ventori) mencari
informasi/pengeta
huan program KBN
aengan membaca.

Jawaban responden ten«-
tang :

-Sering atau tidak un
tuk menamban pengeta
huan. program KBN de
ngan membaca.
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•Sumber infor

masi.

•Sumber infor
masi dari la

tihan.

-Media infor

mant.

•Mengkomunikasi
kan informasi.

Membeli buku/maja-
lah/surat kabar.

Bertanya ke orang
lain.

Mendengar radio.

Mendengar dan me-
nonton TV.

Menghadiri perte-
muan/pembinaan da
ri petugas.

Menerima- informa
si tanna diminta.

Keikut sertaan da

lam latihan prog
ram KBN.

Sarana/media in
formasi yang di
terima.

Menyampaikan. infor
masi.

Situasi dalam. me- i
nyampaikan infor
masi.
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•Jenis dan jumlah ba-
caan.

-Membeli buku/raajalah
/Surat kabar untuk
menarabah pengetahuan

-Bertanya atau tidak
untuk menambah. penge
tahuan ke orang lain

-Mendengar radio, ka
dang-kadang atau ti
dak untuk menamban
pengetahuan KBN.

-Mendengar dan menon-
ton TV untuk menam.-
bah- pengetahuan. KBN.

-Menghadiri, kadang-
kadang atau tidak.
bila ada pembinaan
dari petugas KBN.

-Menerima, kadang-
kadang atau tidak
informasi dari orang
lain dengan tanpa di
minta.

-Ikut, kadang-kadang,
atau tidak bila ada
latihan program. KBN
secara khusus bagi
Ketua Pos KB Desa.

-Menerima, kadang-
kadang atau tidak
media informasi.

-Menyampaikan,kadang
kadang atau tidak
informasi program.
KBN ke masyarakat.

-Pada setiap kegiat
an, kadang-kadang
atau tidak informa
si program. KBN ke
masyarakat.
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TABEL : 3.6

VARIABEL INDEPENDEN (STATUS SOSIAL
EKONOMI)

Konsep

Status sosial

ekonomi :

-Pendidikan.

-Pemilikan. ruman

•Sarana air mi-

num dan mandi,
dan. penerangan.

-Harta milik.

-Pendapatan,

Empiris

Indeks skala (in
ventor!)
Ijazah terakhir
yang dimiliki.

Status rumah..

Luas/ukuran ruffian,

Luas halaman ru-
raah.

Kelas rumah.

Jenis sarana air
minum dan: mandi.

Tempat sarana air
minum dan. mandi.

Sarana penerangan

Radio,TV, Video,
Tape,Kompor Gas,
Mesin cuci, mobil,
kebun., kolam. dan
sawah..

Luas kolam/kebun
dan sawah.

Penghasilan. kelu
arga.

Analisis

Jawaban. responaen
tentang :
-Ijazah terakhir yang
dimiliki.

-Status rumah yang di
tempati sekarang.

-Luas/ukuran rumah,
yang dimiliki.

-Luas halaman ruman
yang dimiliki.

-Kelas rumah. yang di
miliki .

-Jenis sarana air mi
num dan mandi yang
dipergunakan.

-Tempat sarana air
minum dan mandi yang.
dipergunakan,

-Sarana penerangan
yang digunakan res
ponden.

-Responden memiliki/
tidak memiliki ;
Radio,TV,Tape, Kom-
por Gas, Mesin cuci
mobil, kebun/kolam.
dan sawah.

-Jumlah/luas kolam/
kebun dan sawah yang,
dimiliki.

-Jumlah penghasilan
keluarga rata-rata
dalam setiap bulan.
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F. Instrumen Pengurapul Data dan. Pengukurannya

Dalam penelitian ini diharapkan terkumpul data ten

tang Ketua Pos KB Desa dalam. meiaksanakan tugasnya, motif

berprestasi, komunikasi dan status sosial ekonorai.

Dalam instrumen penelitian ini, terbagi dua yaitu bagian.

A Umum, dan bagian B Khusus. Bagian A atau Umum, adalah.

untuk mengungkapkan. mengenai identitas responden, meliputi

nomor, umur, status perkawinan, jumlah anak, alat kontra

sepsi yang dipergunakan, tempat tinggal dan lama menjadi

Ketua Pos KB Desa. Data tersebut sebagai pelengkap dalam.

penelitian ini, dan bila perlu akan dipergunakan. Bagian. A

Umum ini tertuang dalam daftar pertanyaan nomor 1 sampai

dengan nomor 8. Pada bagian B Khusus, terbagi dalam. empat

bagian., dengan. rincian sebagai berikut :

' 1 • Instrumen Ketua Pos KB Desa dalam meiaksanakan tugas

nya

Instrumen mengenai Ketua Pos KB Desa dalam meiak

sanakan tugasnya adalah. meliputi kegiatan-kegiatan se

perti ; penerangan dan motivasi, pembinaan terhadap pe

serta KBN, pembinaan. terhaaap institusi masyarakat (Sub

Pos KB Desa), Kelompok Akseptor, Posyandu, UPPKA, dan

sebagainya), Pendataan. PUS dan peserta KBN, Rapat Koor

dinasi KB Desa (Rakor KB Desa), mengikuti kegiatan. Mi-

nilokakarya/staff meeting, dan. bantuannya terhadap ke

giatan Posyandu. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan

rangkaian tugas yang telah. ditentukan melalui latihan

maupun pembinaan para petugas KBN. Rangkaian ini meli

puti; perencanaan, pelaksanaan., evaluasi dan. laporan
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hasil kegiatan.

Pengelompokan. tugas-tugas di atas, dikelompokkan oleh

penulis sendiri berdasarkan hasil observasi di lapang

an. Sedangkan data selengkapnya hasil observasi, dapat

dilihat dari lampiran. Dari kegiatan-kegiatan. tersebut

ditanyakan mengenai •meiaksanakan atau tidak meiaksana

kan, atau mengikuti/tidak mengikuti, keraudian alasan

mengapa meiaksanakan dan mengapa tidak meiaksanakan.

Frekuensi kegiatan rata-rata dalam satu bulan, masing-

masing kegiatan, jumlah jam yang digunakan pada setiap

kegiatan.. Dari jawaban responden, diberikan bobot se

suai dengan kebutuhan dan perkembangan program* KB Na

sional dewasa ini, baik pada tingkat propinsi maupun

pada tingkat II, yang bersangkutan. Selanjutnya pem-

bobotan. dapat dilihat dalam tabel di bawah ini, se

bagai berikut :

TABEL : 3.1

BOBOT PADA MASING-MASING JENIS KEGIATAN
KETUA POS KB DESA

No. Jenis Kegiatan, Skor dalam

meiaksanakan.
Frek. Skor • Wkt. Skor

Ya Tdk

1. (1) Pembinaan pe
serta KB,(2) Pem
binaan. IM,(3) Mi
nilokakarya.

3 0 3kl/
Ibh

2kl

Ikl

3

2

1

3jm/
Ibh

2jm.

Ijm/
krg

3

2

1

2. (1) Penerangan. dan
motivasi,(2) Pen
dataan PUS dan
peserta KBN.

2 0

1

3kl/ I
Ibh

2kl

Ikl

3

2

1

3Jm/
Ibh

2jm/

Ijm/
krs

3

2

1
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Lanjutan.

3. (l)Rakor KB Desa,
(2)Membantu Pos
yandu.

1 0 3kl/
Ibh

2kl

3

2

3Jm/
Ibh

2jm/

3

2

ikl 1 Ijm/
krg

1

Sumber : Hasil wawancara aengan Ka Bid.
Operasional BKKBN Jawa Barat.

Untuk pertanyaan. terbuka, khususnya yang alasan ya/

tidak bila nadanya mendukung pertanyaan ya atau tidak se

belumnya, maka skor masing-masing 3, 2, dan 1, sesuai de

ngan. nomor kegiatan di atas. Bila tidak mendukung/reievan,

maka skor nya nol (0). Pertimbangan mendukung atau tidak

mendukung, ditentukan. penulis berdasarkan konsultasi de

ngan BKKBN. Instrumen. penelitian variabel di atas, tertuang

dalam daftar pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 28.

2. Instrumen Motif berprestasi

Instrumen motif berprestasi, diharapkan mengung

kapkan motif berprestasi yang dimiliki Ketua Pos KB De

sa dalam hubungannya aengan kegiatannya dalam program.

KB Nasional. Terungkapnya motif berprestasi, menurut

David C. McClelland, seseorang dapat mengungkapkan- ga-

gasan-gagasannya dalam suatu tulisan atau karangan,

"... bahwa hanya dengan. rnenghitung jumlah gagasan yang.

terkait dengan prestasi dalam karangan yang ditulisnya

dalam kondisi tes yang biasa, akan tercermin daya per

hatian seseorang terhadap prestasi. Jumlah tersebut di

namakan nilai untuk n Achievement (singkatan. dari "need

for Achievement" -"kebutuhan akan prestasi")(David C.
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Sehubungan. dengan itu, maka ciri-ciri motif berprestasi,

adalah :

a. Seseorang berusaha bersaing atau berjuang untuk

mencapai prestasi terbaik semata-mata untuk men

capai kepuasan pribadi.

: b. Seseorang berusaha mencapai prestasi terbaik de

ngan patokan. prestasi di lingkungan. sekitar dan

jika bukan dalam bentuk persaingan dengan. orang

lain, dia berusaha melampaui prestasi yang telah

dicapainya sendiri.

c Seseorang berorientasi untuk mencapai terbaik di

raasa yang akan datang.

Ketiga ciri tersebut tercakup dalara tiga koraponen (kog

nisi, afektif, dan kecenderungan bertindak). Maka ins

trumen ini mengungkapkan. mengenai kognisi, yang meliputi:

a. Menyadari menjadi Ketua Pos KB Desa harus mempunyai

pengetahuan yang luas dan. senantiasa mengikuti per

kembangan program Keluarga Berencana Nasional.

b. Menyadari bahwa menjadi Ketua Pos KB Desa harus

mempunyai ketekun'an dan keuletaru

c. Menyadari menjadi Ketua Pos KB Desa, harus meiaksa

nakan. tugas program. KB Nasional dengan sebaik-baik

nya.

d. Menyadari bahwa program. KB Nasional merupakan prog

ram masyarakat yang harus dikelola dan. dilaksanakan.

masyarakat sendiri.
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Instrumen aspek ini tercermin aalam pertanyaan nomor ;

29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, dan 49.

Koraponen afektif, meliputi :

a. Merasa gembira jika berhasil

b. Merasa bangga jika berhasil

c. Merasa menyesal jika mencapai kegagalan

d. Merasa bangga ditunjuk menjadi Ketua Pos KB Desa.

Instrumen aspek ini, tercermin pada pertanyaan nomor ;

30, 33, 36, 39, 42.

Kecenderungan: bertindak, meliputi :

a. Berusaha meiaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

b. Menghadiri setiap kegiatan,

c. Berusaha mengatasi berbagai masalah. yang dihadapi-

nya.

d. Selalu siap untuk memberikan contoh pada masyara

katnya.

Instrumen aspek ini tercermin pada daftar pertanyaan no

mor ; 31, 34, 37, 40, 43, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56,

57, dan 58.

Instrumen ketiga koraponen tersebut, bergerak dari mulai

kutub positif ke negatif atau sebaliknya. Skor jawaban

ditentukan, bila dari positif ke negatif, yaitu 5, 4, 3,

2, 1. Letak atau posisi item atau option nya tidak ber-

urutan, tetapi diaduk sedemikian rupa sehingga tidak ter

dapat kecenderungan. jawaban pada aspek-aspek nomor-nomor

tertentu dari responden. Nomor pertanyaan dari variabel.

motif berprestasi, dimulai dari nomor 29 sampai dengan,

nomor 58 pada daftar pertanyaan.
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Instrumen motif berprestasi ini pada intinya diarabil

dari instrumen, DR. Rusli Lutan (Tesis, 1982), dengan. di

modifikasi sesuai dengan. sasaran penelitian.

3« Instrumen Komunikasi

Komunikasi di sini, aimaksudkan adalah informasi.

Informasi yang dimiliki Ketua Pos KB Desa dalam meiaksa

nakan. tugasnya. Informasi dimaksudkan adalah. merupakan

bahan pokok komunikasi, yaitu berita, keterangan, mate

ri atau pengetahuan. Dalam kaitannya dengan informasi

yang harus dimiliki Ketua Pos KB Desa adalah- pengetanu

an. program KB Nasional. Sebagaimana dikatakan, bahwa

"salah satu syarat yang harus dimiliki komunikator ada

lah. memiliki pengetahuan yang luas"(Vadjaja; 1986 : 12).

Ketua Pos KB Desa adalah seorang komunikator yang harus

memiliki pengetahuan yang luas, khususnya yang berkait

an dengan program KB Nasional. Berdasarkan hal tersebut

maka instrumen pada variabel tersebut meliputi upaya

Ketua Pos KB Desa dalam mencari pengetahuan, seperti

dalam membaca, mendengar, melihat, perkembangan program.

KB Nasional. Sehingga dengan. demikian instrumen ini me

rupakan indeks skala inventori, yaitu bila ia rajin mem

baca, melihat, mendengar serta mengikuti berbagai latih

an., pembinaan petugas, akan mempunyai skor yang tinggi

dibandingkan dengan yang tidak ada usaha untuk itu.

Skor untuk yang terbuka pada variabel ini, mengenai je

nis buku/majalah/Surat Kabar yang dibaca, maka skor nya

2, 1 buah skor nya 1, dan tidak ada skor nya nol atau

kosong.
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Instrumen ini ditanyakan pada daftar pertanyaan nomor 59
sampai dengan 71.

4. Instrumen status sosial ekonomi

Dalam instrumen. pada variabel status sosial eko

nomi, mengungkapkan tentang penaidikan, kepemilikan,

pendapatan Ketua Pos KB Desa. Penentuan instrumen ini di

dasarkan pada hasil penelitian Warner, et al (Miller ;

1968 : 100) yang mengemukakan bahwa status sosial eko

nomi diukur berdasarkan "Occupation, Source of Income,

House type, and Dwelling Area." Oleh karena itu skor un

tuk variabel ini, merupakan indeks skala inventori dari

jawaban-jawaban. responden, Sehingga akan. terungkap orang,

yang tingkat pendidikan yang tinggi, memiliki kekayaan,

dan. penghasilan yang tinggi akan mempunyai skor yang

tinggi, bila dibanaingkan. dengan orang yang mempunyai

pendidikan rendah, tidak mempunyai kekayaan., serta peng

hasilan yang rendah, raaka skor nya rendah pula.

Bagi pertanyaan terbuka, skor ditentukan sendiri atas

dasar jawaban. responden., seperti nomor 74 dan. 75, ukuran

rumah dan ukuran halaman. rumah, yaitu di atas 70 m2 skor

nya 3, 41 - 70 m skor nya 2, dan kurang dari 40 m2 skor

nya 1. Ukuran halaman, yaitu di atas 40 m2 skor nya 3,

20 - 40~m skor nya 2, dan kurang dari 20 m2 skor nya 1.

Pertanyaan. nomor 86 dan 90, bila luas kebun lebih dari

50 tumbak skor nya 3, 11 - 50 tumbak skor nya 2, dan ku

rang dari 11 tumbak skor nya 1. Luas koxam, di atas 30m2

skor nya 3, 11 - 30 m skor nya 2, dan kurang dari 11 m2

skor nya 1.
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Pertanyaan nomor 92 bila Rp.150.000,- atau lebih skor

nya 3, Rp.75.000,- - Rp.150.000,- skor nya 2, kurang

dari Rp.75.000,- skor nya 1. Pertanyaan-pertanyaan va

riabel status sosial ekonomi tertuang dalam daftar

pertanyaan nomor 72 sampai dengan nomor 92.

Instrumen penelitian di atas, yang terdiri dari

8 item bagian A atau Umum sebagai data pribadi, dan.

92 item pada bagian B atau Khusus, yang diharapkan da

pat menjaring data yang diinginkan dalam penelitian.

ini.

G. Langkah Pengumpulan dan Pengolahan. Data

Pengumpulan data pada pra penelitian melalui ob-

servasiuntuk mengetahui data, khususnya pada varianel

dependen. yaitu kegiatan. Ketua Pos KB Desa dalam meiak

sanakan tugasnya. Selanjutnya data dikumpulkan melalui

teknik wawancara, terhadap sampel yang telah ditentukan.

Di samping itu dibantu dengan. data dokumentasi dari BKK

BN Propinsi Jawa Barat maupun dari BKKBN DT II yang ber-

sangkutan.

Pedoman. wawancara sebelumnya di uji cobakan ter

hadap 32 responden, guna memperoleh masukan untuk per

baikan instrumen. Khususnya untuk variabel motif ber

prestasi (X-^) , diadakan- pengujian skala, karena option

dari item pertanyaannya merupakan skala likert yang ber-

gerak dari kutub positif ke negatif atau sebaliknya. Pe

ngujian skala ini berpedoman paaa pengujian skala sikap

likert dari Subino (1987 : 124). Menurut Edwards, item-
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item pertanyaan skala likert dianggap baik untuk diper

gunakan dalam tes, apabila item-itemnya memiliki nilai

interval yang sama, artinya setelah dijui cobakan skor

item pertanyaan. memiliki nilai interval 1, 2, 3, 4, dan.

5. Item-item pertanyaan dianggap kurang baik bila nilai

nya tidak sama, seperti ; 1, 2, 2, 2, 3. Di samping me

miliki interval yang sama, juga item-item, tersebut ha^

rus dapat membedakan antara kelompok yang raendapat skor

tinggi dengan kelompok yang mendapat skor rendah.

Langkah-langkah pengolahannya sebagai berikut :

a. Menghitung frekuensi setiap kategori jawaban bagi

setiap item pertanyaan dari sampel uji coba.

b. Menghitung proporsi frekuensi untuk setiap kate

gori jawaban, yaitu dengan cara frekuensi jawaban

dibagi aengan banyaknya sampel uji coba.

c. Menghitung proporsi kumulatif, yaitu dengan cara

menambahkan proporsi pertama dengan proporsi se

lanjutnya, kecuali pada langkah pertama ditulis

langsung proporsi sebenarnya.

d. Menghitung midpoint proporsi kumulatif, dengan

cara proporsi kumulatif yang ada di bawah kate

gori tertentu plus -? kali proporsi berikutnya.

e. Menentukan nilai z pada tabel berdasarkan. nilai

midpoint proporsi kumulatif dari setiap jawaban.

Pengujian skala motif berprestasi, melalui item-

item pertanyaan nomor 1, dapat dilihat tabel berikut

ini.

 



TABEL ,: 3.8

HASIL PENGUJIAN SKALA MOTIF BERPRES
TASI, ITEM PERTANYAAN No.l

112

Pertanyaan skala

(5) (4) (3) (2) (1)

Frekuensi 10 8 5 7 2

Proporsi 0,3125 0,25 0,15625 0,21675 0,0625

Pro p.Kum. 0,3125 0,5625 0,71675 0,9375 1

Mid.p.Kum. 0,156 0,437 0,641 0,828 0,969

Z (tabel) -1,011 -0,159 0,361 0,946 1,866

Z + 2,011 1 1,852 2,372 2,957 3,877

Z (dibulatkan) 1 2 2 3 4

Berdasarkan taoel di atas, ternyata item pertanyaan noraor

1, jawabannya kurang ideal yaitu berkisar pada 1, 2, 2,

3, dan 4. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari nomor 2

sampai aengan. 30, dengan pernitungan yang sama hasilnya,

menunjukkan kurang ideal. Selanjutnya diuji raelalui peng

ujian Daya Pembdea (DP) melalui uji t, apabila hasilnya

nanti memiliki validitas yang baik maka item pertanyaan

aapat digunakan. Menurut Subino, " ... asal Daya Perabeda-

nya (DP) signifikan maka butir skala yang bersangkutan

dapat dipakai, walaupun pola-pola harga skalanya tidak

ideal."(Subino; I9&7 : 124).

Pengujian Daya ^embeda aengan uji t, dilakukan ae

ngan jalan raembandingkan kelompok responden yang raendapat

skor tinggi dan yang menaapat skor rendah. Untuk rnenda

patkan ke dua kelompok tersebut seluruh jumlan skor res

ponden aiurut dari yang terbesar sampai dengan yang ter-
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kecil. Selnjutnya diambil 27% dari sampel uji coba. De

ngan demikian terdapat kelompok tinggi 9 responden (n =

32), dan kelompok rendah. 9 respondent

Rumus yang digunakan adalah. :

\ ~ Xa

t =

Ml_l(V Xa^
n (n - 1)

Subino ; 1967 : 125).

Item-item pertanyaan motif berprestasi memiliki validi-

tas (DP) yang baik, apabila nilai t hitung lebih, besar

dari t tabel pada tarap siginifikan. tertentu. Dalam hal

ini diambil tarap siginifikan 90?* ke atas.

Pengujian Daya Pembeda (DP) dilakukan dua kali,

pertama dengan n = 32, ke dua terhadap n yang memiliki

siginifikan pada pengujian yang pertama. Pengujian ter

sebut dapat dilihat dari item pertanyaan. nomor 1, seba

gai berikut :

 



TABEL : 3-9

:SNGUJIAN DAYA PEMBEDA MELALUI
UJI t, PERTANYAAN NOMOR 1

Kate- Kel. Unggul Kel. Asor
gori
Jawb. „ 772

X f fX fX^ X f fX fX2

114

a. 5 2 10 50 5 2 10 50

b. 4 3 12 48 4 1 4 16

c. 3 1 3 9 3 2 6 18

d. 2 2 4 8 2 4 8 16

e. 1 1 1 i 1 0 0 0

30 116 - 9 26 100

\ \ < - na Xa X2

u 9 •^•^ xa - ~ - 3,11

^ -<*%L . us -*£ *x* -j&^ =100. i|!
=16 = 12,69

t = ?i? - 3,11

16 + 12,89

9(9 - 1)

= 0,35

dk = (n - D+(n - 1) = 16
a u

t = 0,35 <^l,34 pada kepercayaan 90% tidak siginifi
kan.

Dari pertanyaan noraor 1, ternyata setelah aiuji Daya

Pembedanya menunjukkan tidak siginifikan. Selanjutnya ber

dasarkan perhitungan yang sama, pertanyaan-pertanyaan "ber

ikutnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini, dengan tes

ke 1, dan ke dua.
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Item-item pertanyaan yang signifikan.. selanjutnya yang •

digunakan, sedangkan yang tidak signifikan. tidak diguna

kan dalam variabel ini.

Langkah berikutnya adalah uji normalitas terha-

semua variabel penelitian ini. Hal tersebut aimasudkan

untuk menentukan pengolahan berikutnya. Uji normalitas

dengan raenggunakan. rumus, sebagai berikut :
y 2 (ft - fh)*

fh (Subino; 1982 : 113).

Dengan raenggunakan rumus tersebut, adalah pengujian ter

hadap chi-kuadrat untuk pengujian signifikasi perbedaan

frekuensi yang diharapkan (fh) dengan frekuensi yang

tampak (ft).

Langkah-langkahnya ;

a. Menghitung rata-rata (X)

b. Menghitung SD.

c. Membuat tabel (dengan menentukan banyak kelas dan

panjang kelas). Tabel tersebut, yang dikemukakan. oleh

Subino, sebagai berikut :

Kelas xti
•

X z 1Y ft <> ft fh
f » _f !
xt xh (fl-fh>2 <n-fh>2

fA

Xti = titik tengah kelas interval

X = Xti " X
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X = X/SD

Y = dicari pada tabel tentang daerah dan ordinat

pada distribusi normal.

ft= frekuensi yang tarapak yang betul - betul terjadi

fn= frekuensi yang diharapkan. yang dapat dihitung

dengan formula : f, =( x | n'—) Y

f{.= gabungan frekuensi yang diharapkan yang besarnya

kurang dari tiga ke frekuensi yang berdekatan*.

fh= frekuensi vanS tampak yang telah digabungkan pula.

d. Menentukan derajat kebebasan. (db), dengan formula

db = k - 3

e. Mencari nilai chi-kuadrat dari tabel dengan cara

y^ (i - oOub)
Berdasarkan hasil perhitungan seperti rumus di

atas, raaka hasilnya pada setiap variabel, sebagai

berikut :

TABEL : 3.11

HASIL PERHITUNGAN UJI NORMALITAS
TERHADAP VARIABEL PENELITIAN

No. Variabel ;X2hitung X2tabel Interpretasi

1. Ketua Pos KB Desa da- 26,64
lam meiaksanakan tugas
nya (Y).

a. Penerangan dan mo- 26,35
tivasi (Y,)

b. Pembinaan peserta 45,32
KB (Y2)

c. Pembinaan Institusi 43,59
Masyarakat (Y,)

11,11 tdk normal

3,84 tdk normal

5,99 tdk normal

5,99 tdk normal

 



d. Pendataan PUS dan 20,84
Peserta KB (Y/ )

e. Rakor KB Desa (Ye) 17,89

f. Minilokakarya 14,09
KB/Kes (Yg)

g. Posyandu (Y?) 4,60

2. Motif Berprestasi 46,39
(xx)

3. Komunikasi (X2) 39,61

4. Status sosial ekonomi 28,80
(x3)
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3>84 tdk normal

3,84 tdk normal

3,84 tdk normal

3,84 tdk normal

9,49 tdk normal

11,11 tdk normal

9,49 tdk normal

Dari tabel di atas ternyata semua variabel menun^-

jukkan tidak normal. Maka pengolahan selanjutnya dipergu

nakan chi-kuadrat urituk pengujian. hipotesis dalam peneli

tian ini. Rumusnya sebagai berikut :

y^2 n(/ad - be/ - i n)2
(a+b)(a+c)(b+d)(c+d)

Tolak HjikaX- ^ IX. ^ _V)(]_) dengano<f = taraf nyata
dan dk = satu. (Sudjana; 1988 : 282).

Untuk mengetahui kuat dan eratnya hubungan, maka diguna

kan rumus Yule's Q.

Q =
ad - be

a b a+b

c d c+d

a+c b+d n

ad'+'Tc (Koentjaraningrat; 1983 : 287).

dengan bentuk tabel, sebagai berikut :

Q, adalah koefisien asasiasi

"a" adalah, frekuensi yang terletak dipetak kiri atas,

"b" adalah, frekuensi yang terletak dipetak kanan atas,

"c" adalah, frekuensi yang terletak dipetak kiri bawan,

"d» adalah, frekuensi yang terletak dipetak kanan. bawah..
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Penafsiran nilai q, berkisar antara +1,00 dan - 1,00
+ aaalah tanda korelasi positip, artinya perubahan ke
arah positip dari variabel X, akan diikuti oleh peru
bahan ke arah positip pula oleh variabel Y. Atau dengan
kata lain ke dua variabel tersebut bergerak ke arah po
sitip. Demikian pula tanda (-), aaalah sebaliknya..
Sedangkan tanda 0, adalah tidak ada korelasi.

Kriteria kuatnya hubungan antara X dan Y, dike
mukakan oleh James A. Davis (1971 : 49), sebagai ber
ikut :

Konvensi Nilai Q

Nilai Q

+ 0,70 ke atas

+ 0,50 ke + 0,69

+ 0,30 ke + 0,49

+ 0,10 ke + 0,29

+ 0,01 ke + 0,09

0

- 0,01 ke - 0,09

- 0,10 ke - 0,29

- 0,30 ke - 0,49

- 0,50 ke - 0,69

- 0,70 ke atas

Arti Penafsiran.

hub.positip sangat kuat.

hubungan, positip yang mantap
hubungan positip yang sedang
hubungan positip yang rendah.
hubungan positip yang tak
berarti

tak ada hubungan.

hubungan negatip yang tak
berarti

hubungan negatip yang rendah
hubungan negatip yang sedang
hubungan negatip yang mantap
hubungan negatip yang sangat
kuat.

Sumber : EP3K, Seri Penataran Penelitian. Pendidik-
an No. 14.
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