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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.1 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang 

memusatkan perhatiannya pada gejala-gejala yang memiliki karakteristik 

tertentu dalam kehidupan manusia yang dinamakan variabel.2 Metode ini 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.3 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian 

korelasional yaitu untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara suatu 

variabel (faktor) dengan variabel lain,4 berapa eratnya hubungan serta berarti 

atau tidaknya hubungan itu.5 Metode yang digunakan dalam menganalisis data 

adalah dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif  bersifat non 

eksperimen. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi logistik. 

 

                                                
1 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 2. 
2 Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, 9. 
3 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 14. 
4 Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, 64. 
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Reneka Cipta, 

2006), 239. 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang diteliti, terdiri dari dua 

macam, yaitu: 

1. Variabel bebas (independent) merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel dependen 

(terikat). Variabel independen (bebas) pada penelitian ini adalah kesadaran 

hukum (X). Variabel kesadaran hukum berupa data ordinal, di mana 

terdapat indikator yang diukur dengan skala likert. Kesadaran hukum 

merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang 

meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, kepatuhan/ ketaatan 

kepada hukum.6 

2. Variabel terikat (dependent) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

bayang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen 

pada penelitian ini adalah keputusan menggugat cerai (Y). Variabel ini 

berupa data dikotomi dan diukur dengan skala dummy (1 = bercerai dan 0 

= tidak bercerai). Adapun cerai gugat adalah penarikan ke muka hakim 

atau pengadilan untuk memutuskan perceraian.7 

 

 

 

 

 

                                                
6 Chairuddin, Sosiologi Hukum, 101. 
7 Subekti dan Tjitro Soedibio, Kamus Hukum (Jakarta: Pradia Paramita, 2005), 33. 
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C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.8 Populasi 

juga diartikan sebagai objek peneliti baik yang terdiri dari benda yang 

nyata, abstrak, peristiwa maupun gejala yang merupakan sumber data dan 

memiliki karakter tertentu dan sama.9 Menurut Suharsimi Arikunto, 

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.10 Sedangkan menurut Restu 

Kartiko Widi, populasi adalah tiap grup atau kumpulan yang merupakan 

subjek penelitian.11 Populasi dalam penelitian ini adalah populasi 

perempuan sebagai pelaku gugat cerai di wilayah Kecamatan Tulakan 

Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 dengan jumlah 112 orang. 

2. Sampel dan Teknik Sampling 

 Sampel adalah sebagai bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri 

atau keadaan tertentu yang akan diteliti, sebagai contoh yang diambil 

dengan menggunakan cara-cara tertentu.12 Sampel secara keseluruhan 

mempunyai sifat dan karakteristik yang sama dengan sifat atau 

karakteristik populasi. Jadi sampel merupakan wakil dari populasi 

                                                
8  Sugiyono, Metode penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 117. 
9  Sukandar Rumidi, Metode Penelitian (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 47. 
10 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 115. 
11 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 197. 
12 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 117. 
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khususnya dalam hal pendataan, dan dapat pula dikatakan bahwa sampel 

berperan sebagai koresponden.13 

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik probability sampling. Teknik probability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap 

unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.  Adapun teknik 

pengambilan sampel menggunakan jenis simple random sampling, 

dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu.14 Menurut Roscoe dalam bukunya Sugiyono, ukuran 

sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500.15 

 Mengenai besar kecilnya sampel, Suharsimi Arikunto memberikan 

penjelasan yaitu jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil 

semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10 

- 15% atau 20 - 25% atau lebih.16 

 Dalam penelitian ini, penulis mengambil 50 sampel agar dapat 

menjadi representatif. Di samping itu, alasan pengambilan jumlah sampel 

tersebut berdasarkan asumsi regresi logistik, dengan syarat bahwa sampel 

yang diperlukan dalam jumlah relatif besar yaitu minimum dibutuhkan 

hingga 50 sampel.17 

 

                                                
13 Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah, 69. 
14 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 121. 
15 Ibid., 133. 
16 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 138. 
17 Damodar Gujarati, Ekonomimetrika Dasar (Jakarta: Erlangga, 2003), 364. 
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Tabel 1.1 Jumlah Sampel 

 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 50 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 50 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 50 100.0 

a. If  weight is in effect, see classification table for the total number of 

cases. 

  Sumber : Output ibm spss statistic 

 

  Pada tabel 1.1 memberikan informasi tentang jumlah data yang 

dianalisis dalam penelitian ini. Ada sebanyak 50 kasus yang dianalisis 

yang ditunjukkan pada baris included in analysis dan pada baris missing 

case = 0. Sehingga dalam penelitian ini tidak ada kasus yang terlewatkan 

(missing). Sedangkan pada tabel 1.2 menunjukkan kategori variabel 

dependen.  Pada tabel memberikan informasi kode variabel yaitu 0 untuk 

tidak mengambil keputusan bercerai dan 1 untuk mengambil keputusan 

bercerai. 

 

Tabel 1.2 Kategori Variabel Dependen 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

Tidak bercerai 0 

Bercerai 1 

      Sumber : Output ibm spss statistic 
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D. Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk 

mengumpulkan data. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur 

variabel yang diteliti. Meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada 

alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasa disebut instrumen 

penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.18 Penyusunan instrumen 

penelitian dilakukan berdasarkan indikator-indikator variabel penelitian dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Judul 
Variabel 

penelitian 
Indikator Sub indikator No 

PENGARUH 

KESADARAN 

HUKUM 

PEREMPUAN 

TERHADAP 

KEPUTUSAN 

MENCERAI 

GUGAT 

(Studi Analisis 

terhadap 

Meningkatnya 

Angka 

Perceraian di 

Kecamatan 

Tulakan 

Kabupaten 

Pacitan Tahun 

2016) 

Keputusan 

Menggugat 

Cerai 

(Variabel 

Dependen) 

Variabel 

dependen 

berupa data 

dikotomi yang 

hanya terdiri 

dari dua 

pilihan 

jawaban (ya 

dan tidak) 

- - 

Kesadaran 

Hukum 

(Variabel 

Independen) 

Pengetahuan 

hukum 

UU No. 1/ 

1974 tentang 

Perkawinan & 

KHI 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12, 13 

                                                
18 Arikunto, Manajemen Penelitian, 134. 
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Pemahaman 

hukum 

UU No. 1/ 

1974 tentang 

Perkawinan  & 

KHI 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12, 13 

Sikap hukum 

UU No. 1/ 

1974 tentang 

Perkawinan  & 

KHI 

14, 15, 16 

Pola perilaku 

hukum 

Bentuk 

ketaatan 

hukum  

17, 18 

Sumber : Output ibm spss statistic 

 Terdapat dua macam instrumen dalam penelitian ini yaitu lembar angket 

dan dokumentasi. Adapun instrumen berdasarkan tabel 2 di atas, maka angket 

dibuat dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab oleh responden dan 

terdapat alternatif jawaban yang dibuat dengan dua model skala yaitu skala 

dummy untuk variabel dependen dan skala likert untuk variabel independen.  

Lembar angket terdiri dari deskripsi responden dalam data demografi, 

variabel dependen (keputusan bercerai) dan variabel independen (kesadaran 

hukum). Pada variabel keputusan mencerai gugat hanya terdiri dari dua 

alternatif jawaban (berupa bercerai dan tidak bercerai) karena variabel 

dependen berupa data dikotomi. Untuk kuesioner tentang kesadaran hukum 

diuraikan dalam beberapa indikator dan setiap indikator dijabarkan menjadi 
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beberapa sub indikator berupa butir-butir pertanyaan. Dalam setiap pertanyaan 

disediakan tiga jawaban. Pada indikator pengetahuan dan pemahaman hukum 

disediakan tiga pilihan jawaban yang berupa “ tahu & paham, cukup tahu dan 

belum/ tidak tahu”. Adapun pada indikator sikap hukum terhadap beberapa 

pasal KHI dan UU Perkawinan diuraikan dalam butir pertanyaan dan 

disediakan tiga pilihan jawaban berupa “sangat setuju, setuju dan kurang 

setuju”. Sedangkan pada indikator pola perilaku hukum terhadap tata cara 

pelaksanaan perceraian diuraikan dengan alternatif jawaban seperti “selalu 

hadir, pernah mangkir dan tidak pernah hadir”. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Adapun teknik pengumpulan datanya adalah angket (kuesioner) dan 

dokumentasi. 

1. Angket (kuesioner)  

 Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan sekumpulan pertanyaan tertulis yang disusun secara 

sistematis dan diberikan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan 

pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden.19 Angket dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup. 

Adapun angket tertutup (angket berstruktur) adalah angket yang disajikan 

dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih 

                                                
19 Ibid., 142. 
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satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara 

memberi tanda checklist.20 Sedangkan pelaksanaannya, angket diberikan 

kepada beberapa sampel dari populasi yang telah ditentukan. 

2. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang 

berupa catatan, karya-karya, gambaran umum, data monografi dan data-

data berbentuk tulisan lainnya.21 Fungsi data yang berasal dari 

dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan 

pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui angket. 

F. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data merupakan langkah yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang diajukan.22 Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis data adalah cara yang 

dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data 

tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret tentang 

permasalahan yang diteliti.23 Metode yang digunakan dalam menganalisis data 

adalah dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif bersifat non 

eksperimen dan menggunakan desain penelitian korelasional. 

 Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi logistik. Alasan pemilihan metode ini adalah bahwa data yang 

                                                
20 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 195. 
21 Maryaeni, Metode Penelitian Kebudayaan  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 72. 
22 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 147. 
23 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekata Praktek, 239. 



54 

 

digunakan dalam penelitian ini bersifat non metrik (kategorial) pada variabel 

dependen yang merupakan data nominal, sedangkan variabel independen 

merupakan data non metrik dengan jenis data ordinal. Hal itu menyebabkan 

fungsi menjadi logistik dan tidak membutuhkan asumsi normalitas data. 

Analisis logit digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang 

mencerminkan dua pilihan atau biasa disebut binary logistic regression.24 

Regresi logistik bertujuan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya 

variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Analisis regresi 

logistik dilakukan dengan bantuan program SPSS. Penggunaan metode regresi 

logistik tidak memerlukan asumsi normalitas pada variabel bebasnya. Artinya, 

variabel penjelasnya tidak harus memiliki distribusi normal, linear, maupun 

memiliki varian yang sama dalam setiap kelompok.25 

 Adapun asumsi regresi logistik antara lain adalah regresi logistik tidak 

membutuhkan hubungan linier antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Variabel independen (bebas) tidak memerlukan asumsi multivariate 

normality dan tidak perlu diubah ke dalam bentuk metrik (interval atau skala 

rasio). Sedangkan variabel dependen harus bersifat dikotomi (2 kategori). 

Dalam analisis ini, sampel diperlukan dalam jumlah relatif besar, minimum 

dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor 

(independen).  Logistic regression juga mengabaikan masalah heteroscedacity. 

Variabel dependen tidak memerlukan homoscedacity untuk masing-masing 

variabel independen, sehingga tahapan analisis hanya akan terdiri dari 

                                                
24 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, 255. 
25 Ibid., 71. 
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penjelasan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis penelitian.26 Dalam 

penelitian ini juga digunakan analisis korelasional untuk menjawab rumusan 

masalah kedua, dimana penjabarannya terdapat pada pengujian hipotesis 

penelitian. Analisis korelasional adalah analisis statistik yang berusaha untuk 

mencari hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel atau lebih.27 

 Metode regresi logistik sebenarnya mirip dengan analisis diskriminan. 

Analisis ini ingin menguji apakah terjadinya variabel terikat (dependen) dapat 

diprediksi dengan variabel bebasnya (independen). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan penekanan pada 

pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan 

melakukan analisis data dengan prosedur statistik.28 

 Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik 

dengan model penelitian menggunakan analisis regresi logistik. Tahapan 

dalam analisis regresi logistik terdiri dari statistik deskriptif (rumusan  

masalah 1)  dan pengujian hipotesis penelitian (rumusan masalah 2)  yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengujian Statistik deskriptif  

 Statistik deskriptif digunakan untuk mengorganisasi data, 

menyajikan dan menganalisis data. Cara untuk menggambarkan data 

adalah dengan melalui statistik seperti membuat tabel, distribusi frekuensi 

dan diagram atau grafik. Penelitian ini menggunakan bantuan komputer 

                                                
26 Gujarati, Ekonomimetrika Dasar, 364. 
27 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 105. 
28 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, 71. 
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dengan program SPSS Statistic, yang mana akan dibahas mengenai mean 

(M), standar deviasi (SD), range, nilai maksimum dan nilai minimum. 

a. Niai rata-rata (mean) adalah jumlah serangkaian data dibagi jumlah 

data. 

b. Varians adalah nilai perbandingan antara standar deviasi dengan harga 

rata-rata dan dinyatakan dalam persen (%). 

c. Standar deviasi atau simpangan baku adalah nilai yang menunjukkan 

tingkat variasi kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari 

nilai rata-ratanya. 

d. Nilai maksimum dan minimum. 

  Teknik analisis statistik deskriptif, dengan analisis ini akan 

diketahui tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum perempuan sebagai 

pelaku cerai gugat. 

Untuk variabel X menggunakan rumus : 

Rumus Mean   : Mx = 
Σ𝑓𝑥

𝑁
 

Rumus Standar Deviasi : SDx = √
Σfx12

𝑁
− [

Σ𝑓1

𝑁
]
2

 

Keterangan : 

Mx =   Mean x 

fy =  Jumlah semua nilai kuesioner (jumlah dari perkalian frekuensi 

dengan deviasi)  

N =  Jumlah responden (number of case) 

SD = Standar deviasi 
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  Setelah menghitung mean dan standar deviasi, kemudian dibuat 

pengelompokan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum yang 

digunakan adalah seperti tabel 3 berikut ini :29 

No 
Tingkat Kesadaran 

Hukum 
Rumus 

1 Tinggi  Mx + 1. SDx 

2 
Sedang 

Diantara Mx + 1. SDx sampai Mx - 

1. SDx 

3 Rendah Mx - 1. SDx 

 

2. Pengujian Hipotesis Penelitian 

 Dalam pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan regresi 

logistik. Dalam statistika uji regresi logistik, digunakan untuk prediksi 

probabilitas kejadian suatu peristiwa dengan mencocokkan data pada 

fungsi logit kurva logistik. Metode ini merupakan model linier umum yang 

digunakan untuk regresi binomial. Seperti analisis regresi pada umumnya, 

metode ini menggunakan beberapa variabel prediktor, baik numerik 

maupun kategori. 

Pada umumnya penelitian menggunakan tingkat signifikansi 1%, 

5%, atau 10%. Pada suatu pengujian hipotesis jika menggunakan α = 5%, 

maka artinya peneliti memiliki keyakinan bahwa dari 100% sampel, 

probabilitas anggota sampel yang tidak memiliki karakteristik populasi 

adalah 5%. Berdasarkan teori tersebut, maka pengujian ini dilakukan 

                                                
29 Widyaningrum, Statistika, 16-17. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Probabilitas
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurva_logistik&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Regresi_binomial&amp;action=edit&amp;redlink=1
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dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (α = 5%). Ketentuan 

penolakan atau penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi signifikan). Ini berarti variabel independen mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

tidak signifikan). Ini berarti bahwa variabel independen tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.30 

 Pengujian signifikansi pada regresi logistik dapat dibagi menjadi 

dua yaitu pengujian secara simultan dan pengujian secara parsial. 

Pengujian secara individual atau parsial dapat dilakukan dengan uji 

wald. Sedangkan pengujian secara simultan atau serentak dilakukan 

dengan menggunakan uji overal model fit/ omnibus. 

a. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

 Uji statistika ini untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen di dalam regresi logistik secara serentak atau simultan 

mempengaruhi variabel dependen sebagaimana uji F di dalam 

regresi linier. Uji overall model fit didasarkan pada nilai statistika -

2LL atau nilai LR. Uji serentak koefisien regresi model logistik 

dihitung dari perbedaan nilai -2LL antara model dengan hanya 

terdiri dari konstanta dan model yang diestimasi terdiri dari 

                                                
30 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, 333. 
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konstanta dan variabel independen.31 

 Pengujian dilakukan dengan membandingkan selisih nilai -

2 log likehood (disebut dengan chi square hitung) di mana apabila 

nilai chi square hitung lebih besar dari chi square tabel atau nilai 

signifikansi lebih kecil dari alpha maka dapat dikatakan bahwa 

terdapat pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

b. Uji Wald 

  Dalam regresi logistik uji wald digunakan untuk menguji 

ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara parsial dengan cara membandingkan nilai statistik wald 

dengan nilai pembanding chi square pada derajat bebas (db) = 1 

pada alpha 5%, atau dengan membandingkan nilai signifikansi (p- 

value) dengan alpha sebesar 5% dimana p-value yang lebih kecil 

dari alpha menunjukkan bahwa hipotesis diterima atau terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara parsial.32 

c. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

  Cox dan snell’s r square merupakan ukuran yang mencoba 

meniru ukuran R pada multiple regression yang didasarkan pada 

teknik estimasi likehood dengan nilai maksimum kurang dari 1 

                                                
31 Agus Widarjono, Analisis Statistika Multivariat Terapan (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, 2010), 141. 
32 Ibid., 123. 
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sehingga sulit diinterpretasikan. Untuk mendapatkan koefisien 

determinasi yang dapat diinterpretasikan seperti nilai R2 pada 

multiple regression, maka digunakan nagelkerke r square. 

  Nagelkerke’s r square merupakan modifikasi dari koefisien 

cox dan snell r square untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi 

dari 0 sampai 1. Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai cox 

dan snell r2 dengan nilai maksimumnya.33 Nilai yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

d. Menguji Kelayakan Model Regresi 

  Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan 

hosmer and lemeshow’s goodness of fit test. Hosmer and 

lemeshow’s goodness of fit test menguji data empiris cocok atau 

sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data 

sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai statistik hosmer and 

lemeshow’s goodness of fit test sama dengan atau kurang dari 0,05, 

maka ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai 

observasinya sehingga goodness fit model tidak baik karena model 

tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik 

hosmer and lemeshow’s goodness of fit test lebih besar dari 0,05, 

                                                
33 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, 79. 
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maka model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat 

dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data 

observasinya. 

e. Model Regresi Logistik Yang Terbentuk 

  Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi logistik (logistic regression), yaitu dengan melihat 

pengaruh tingkat kesadaran hukum perempuan terhadap keputusan 

menggugat cerai. 

Adapun model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:34 

Log (P / 1 – p) = β0 + βX + e 

Keterangan : 

Dimana p adalah kemungkinan bahwa Y = 1 (data nominal), dan X 

(data ordinal) adalah variabel independen, sedangkan b adalah 

koefisien regresi. Sedangkan e adalah faktor lain yang 

mempengaruhi variabel dependen (di luar model penelitian). 

 

                                                
34 Ibid., 80. 


