
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kuantitatif. Metode penelitian deskriptif menurut Notoatmodjo, 2015 adalah suatu 

metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau 

deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif (Wanti, 2013). 

Penelitian ini untuk mencari gambaran pengetahuan akseptor kontrasepsi 

Suntik Depo Medroxy Progesteron Asetat (DMPA) tentang efek samping. Penelitian 

ini menggunakan desain penelitian dengan pendekatan cross sectional dimana menurut 

Notoatmodjo, 2015 peneliti melakukan observasi dan pengukuran variabel pada suatu 

saat tertentu. Kata suatu saat bukan berarti semua subjek diamati tepat pada saat yang 

sama, tetapi artinya tiap subjek hanya diobservasi satu kali dan tidak melakukan tindak 

lanjut terhadap pengukuran yang dilakukan. Penelitian cross sectional hanya  

mengobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap variabel subjek pada   

saat penelitian (Yuniati et al., 2019). 

 

 

 

 

 

 

 



B. Alur Penelitian 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1 Alur Penelitian 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2021 sampai Mei 2021 dan 

pengambilan data dilakukan di PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST. 

D. Populasi Penelitian dan Sampel Penelitian 

1. Populasi penelitian 

Hidayat, 2014 menyebutkan populasi penelitian adalah keseluruhan obyek 

penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk  
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dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Usmia et al., 2020).  

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Seluruh Akseptor 

KB suntik DMPA dalam kurun 3 bulan terakhir yaitu bulan Agustus sampai Oktober 

2020 yang berjumlah 224 orang di PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST. Mengantisipasi 

agar karakteristik sampel tidak menyimpang dari populasi, maka sebelum dilakukan 

pengambilan sampel perlu ditentukan kriteria inklusi maupun ekslusi (Yuniati et al., 

2019). 

a. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi adalah kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap 

anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel. Adapun kriteria inklusi pada 

penelitian ini yaitu:  

1) Semua akseptor KB Suntik DMPA baik peserta KB baru maupun peserta KB aktif 

yang memakai dalam kurun kurang dari 3 tahun dan bersedia menjadi responden 

b. Kriteria ekslusi 

Kriteria ekslusi adalah ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat digunakan 

sebagai sampel. Adapun kriteria ekslusi pada penelitian ini yaitu: 

1. Akseptor Suntik DMPA baik peserta KB baru maupun aktif yang memakai Suntik 

DMPA lebih dari kurun waktu 5 tahun 

2. Jumlah dan besar sampel  

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil dan diteliti serta 

dianggap mewakili seluruh populasi (Tanzeh & Arikunto, 2014). Penarikan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode non probability sampling dengan teknik 

Purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu 



pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri. Perhitungan jumlah besar 

sampel dalam penelitian ini dihitung dengan rumus Slovin (Sugiyono, 2015). 

 

Keterangan: 

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi 

e : batas toleransi kesalahan (error tolerence) yaitu 0,1 

 (Usmia et al., 2020) 

Besar sampel berdasarkan rumus diatas yang akan diperoleh yaitu: 

n =     224  

 1 + (224 . 0,12) 

    =    224  

 1 + (224 . 0,01) 

    =    224  

 1 + 2,24 

    = 224  

 3,24 

    = 69,135 dibulatkan menjadi 69 

(Arikunto, 2016) 



E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.  

a. Data primer 

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang diperoleh 

secara langsung pada saat melakukan penelitian di lapangan. Data primer yang akan 

dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh 

responden yang telah valid dan reliable, berisi pertanyaan tentang Pengetahuan wanita 

usia subur tentang Efek Samping Pemakaian Suntik Depo Medroxy Progesteron Asetat 

(DMPA) (Sugiyono, 2013). 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen (Kholifah, 

2018). Data sekunder yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dengan 

pengambilan data pada buku register KB yang berupa nama, umur, jumlah anak, 

alamat, dan jenis pelayanan KB pada tahun 2020 di PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST 

(Sugiyono, 2013). 

2. Cara pengumpulan data 

      Proses penelitian ini dilakukan dalam beberapa langkah yaitu: 



a. Peneliti meminta izin dari Badan Etik Penelitian di Institusi Poltekkes Kemenkes 

Denpasar, selanjutnya peneliti meminta izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Povinsi Bali, dilanjutkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Badung, untuk kemudian diarahkan ke PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST 

dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di era pandemi Covid-19 ini. 

b. Peneliti menghadap pemilik PMB Ni Luh Putu Yuniasih, SST untuk meminta izin 

melakukan penelitian serta menjelaskan tentang penelitian yang akan dilakukan dengan 

tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. 

c. Peneliti melakukan penelitian dengan mencari sampel yang dibutuhkan oleh 

peneliti yaitu akseptor Suntik DMPA dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan 

peneliti, kemudian peneliti menanyakan kesediaan akseptor Suntik DMPA menjadi 

responden yang dilanjutkan dengan melakukan persetujuan setelah penjelasan (PSP) 

atau informed consent dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai 

APD seperti mencuci tangan, memakai masker, serta memakai Surgical Medis saat 

proses penelitian berlangsung. 

d. Peneliti kemudian meminta responden untuk mengisi kuesioner terkait 

pengetahuan tentang efek samping pemakaian Suntik KB DMPA dengan menggunakan 

kuesioner dengan skala ordinal.  

e. Data telah terkumpul, selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data dan 

analisis data. 



3. Instrumen pengumpulan data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

kuesioner yang terdiri dari: 

a. Identitas Responden yang meliputi nama, umur, pendidikan, pekerjaan, dan 

sumber informasi yang didapat oleh akseptor KB Suntik DMPA tentang efek samping. 

b. Kuesioner (terlampir), yang berisi daftar pertanyaan yang berjumlah 10 soal 

tentang variabel pengetahuan akseptor KB Suntik DMPA tentang efek samping dimana 

cara mengukurnya menggunakan angket yang berisi pertanyaan dengan 2 alternatif 

jawaban yaitu benar dan salah. Jawaban benar mendapatkan skor 1 (skor tertinggi) dan 

bila jawaban salah mendapat skor 0 (skor terendah). Pertanyaan yang akan diajukan 

pada tingkat pengetahuan jawaban dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu baik, 

cukup, dan kurang (Wanti, 2013). 

Kuesioner yang digunakan telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji 

validitas yang digunakan adalah uji validitas kontruk (contruct validity). Sugiyono, 

2016 menyebutkan bahwa uji validitas kontruk adalah uji validitas yang 

mempermasalahkan seberapa jauh item-item tes mampu mengukur apa yang benar-

benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah 

ditetapkan. Kuesioner ini dinyatakan valid setelah dilakukan uji validitas dengan r 

hitung > r tabel, dengan taraf signifikan α = 0,05 sehingga tidak ada item pertanyaan 

yang dihilangkan atau diganti. Hasil uji validitas kuesioner pengetahuan tentang efek 

samping Suntik DMPA, dimana r tabel yaitu 0,361. 

Setelah semua butir pertanyaan valid selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat 



dipercaya atau dapat diandalkan. Variabel dinyatakan reliabel apabila Cronbach alpha 

>0,6. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha variabel 

pengetahuan adalah 0,8 sehingga variabel pengetahuan dinyatakan reliabel (Hidayat, 

2015). 

F. Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data  

Data disusun sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. 

a. Editing 

Data yang telah dikumpul sudah diperiksa kembali oleh peneliti untuk 

menentukan data sudah benar dan sudah lengkap diisi, sehingga tidak ditemukan data 

yang tidak lengkap. 

b. Coding 

Coding dilakukan untuk memberikan kode pada data untuk memudahkan 

dalam pengolahan dan analisa data. Setiap kuesioner pengetahuan responden diberi 

kode 001 sampai 069 sebagai identitas responden. 

c. Skoring 

Setiap kategori pengetahuan yang dijawab dengan bila benar diberi skor (1), 

dan jika dijawab salah diberi skor (0). Pengetahuan dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

 



Keterangan : 

 

N : nilai yang didapat 

 

SP : jumlah jawaban benar 

SM : jumlah soal 

Selanjutnya persentase jawaban dikategorikan dengan menggunakan 

persentase menuut (Arikunto, 2016) yaitu: 

a) Kategori baik dengan nilai 76-100% 

b) Kategori cukup dengan nilai 56-75% 

c) Kategori kurang baik dengan nilai <56% 

d. Entry 

Data yang telah dikoreksi diberikan kode dan skor lalu dimasukkan kedalam 

program komputer. 

e. Tabulasi 

Kegiatan untuk meringkas data yang masuk kedalam program pengolahan 

data. Setelah data terkumpul, data tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan narasi 

(Yuniati et al., 2019). 

2. Analisis data 

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis Deskriptif (Univariat). 

Analisa data dilakukan secara manual dengan menggunakan kalkulator, selanjutnya 

data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai dengan penjelasan. 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat gambaran data dengan 

mengelompokkan variabel pengetahuan wanita usia subur tentang efek samping 



pemakaian suntik DMPA dari segi umur, pendidikan, pekerjaan, dan sumber informasi 

(Wanti, 2013). Pengolahan data dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

P =  

 

Keterangan : 

 

P : Presentase 

 

F : Frekuensi jumlah reponden  

N : Banyaknya responden 

G. Etika Penelitian 

Notoatmodjo, 2017 menyebutkan bahwa kode etik dalam penelitian ini 

merupakan pedoman yang berlaku dalam kegiatan penelitian yang melibatkan antara 

pihak sendiri, pihak yang diteliti serta masyarakat yang memperoleh dampak hasil 

penelitian (Yuniati et al., 2019). Etika dalam penelitian menunjukkan pada prinsip-

prinsip etis yang diterapkan dari proposal penelitian sampai dengan publikasi hasil 

penelitian yakni: 

1. Menghormati Martabat Manusia (Resfect For Person) 

Responden memiliki hak untuk memutuskan dengan sukarela bersedia ikut 

serta tanpa unsur paksaan dan memfasilitasi responden dengan informed consent. 

Peneliti memberikan informed consent persetujuan untuk menjadi responden setelah 

diberikan penjelasan maksud dan tujuan penelitian serta mengetahui dampak dari 

penelitian tersebut. 

 



2. Prinsip Etik Berbuat Baik (Beneficience) 

Peneliti mengupayakan untuk memaksimalkan keuntungan dan 

meminimalkan kerugian bagi responden. Peneliti ini tidak memberikan resiko kepada 

responden. 

3. Keadilan (Justice) 

Peneliti memperlakukan responden secara adil tanpa membeda-bedakan dan 

memandang ras, suku, dan agama pada penelitian yang dilakukan.  Keadilan juga 

diterapkan dilihat dengan cara pengambilan sampel dimana setiap akseptor KB Suntik 

DMPA memiliki hak yang sama untuk menjadi responden. 

 


