
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang disusun secara 

ilmiah (rasional, empiris, dan sistematis) sehingga dapat menuntun peneliti untuk 

memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu terutama untuk menjawab 

pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2014). Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan 

tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik secara tepat 

(Sugiyono, 2014). Penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang tidak 

memerlukan hipotesis, maka tidak membutuhkan uji hipotesis. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional, yaitu penelitian 

yang pengumpulan datanya dilakukan pada satu titik waktu. Tiap subjek hanya di 

observasi satu kali dan pengukuran variabel subjek dilakukan pada saat 

pemeriksaan tersebut serta peneliti tidak melakukan tindak lanjut terhadap 

pengukuran yang dilakukan (Nursalam, 2011). 
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B. Alur Penelitian 

Adapun alur penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Gambar 2 Alur Penelitian 

Merumuskan Masalah Penelitian 

Bagaimanakah gambaran pengetahuan dan sikap remaja putri tentang 
kehamilan usia dini? 

Tinjauan Pustaka 

Kehamilan usia dini, Remaja, Sikap, Pengetahuan 

Metode Penelitian 

Deskriptif, cross sectional 

Populasi 

(Remaja putri di Lingk. Bebalang, Kec. Bangli, Kab. Bangli)  

 Sample 

(menggunakan rumus Yamane 1973)  

Pengambilan Sampel 

Nonprobability sampling (snowbowling sampling)  
dengan kriteria inklusi dan eksklusi 

Pengukuran variabel 

(kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya) 

Analisis Data  

Analisis deskriptif  
(Distribusi frekuensi) 

Penyajian Temuan Penelitian 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Lingkungan Bebalang, Kelurahan Bebalang, 

Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada 

adanya kasus pernikahan dan kehamilan dini di Lingkungan Bebalang, dan 

Lingkungan Bebalang merupakan wilayah kerja Puskesmas Bangli.  Pertimbangan 

lain karena tempat penelitian lokasinya dekat dengan tempat tinggal peneliti dengan 

harapan meningkatkan efisiensi biaya serta mengurangi bepergian keluar daerah 

selama masa pandemi covid-19. Penelitian telah dilakukan pada tanggal 12 April – 

19 Mei 2021 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian yang diteliti dan 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua remaja putri usia 10 – 19 tahun di Lingkungan Bebalang, Kelurahan 

Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli  

2. Besar sampel penelitian 

Penentuan besar sampel menggunakan rumus sebagai berikut: 

� =
�

1 + � (�	)
 

Keterangan:   

n =  besar sampel   

N = besar populasi   

d = tingkat kesalahan (d=0,05)  
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 Berdasarkan besar populasi sebanyak 144 orang, maka didapatkan 

perkiraan besar sampel: 

� =
�

1 + � (�	)
 

� =
144

1 + 144 (0,05	)
 

� =
144

1 + 144 (0,0025)
 

� =
144

1 + 0,36
 

� =
144

1,36
 

� = 105,88 (dibulatkan menjadi 106 orang) 

Besar sampel yang didapat pada penelitian ini yaitu sebanyak 106 orang dan dari 

jumlah sampel ini ditambahkan sebanyak 10% atau 10 orang sebagai antisipasi jika 

sampel mengundurkan diri atau ketidaklengkapan data. Total sampel 116 orang. 

3. Teknik pengambilan sampel 

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat 

mewakili populasi, sedangkan teknik sampling merupakan cara-cara yang 

ditempuh dalam pengambilan sampel agar memperoleh sampel yang benar-benar 

sesuai dengan keseluruhan subjek penelitian (Nursalam, 2013). Pada penelitian ini 

teknik pengambilan sampel diambil menggunakan teknik nonprobability sampling 

jenis snowbowling sampling dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan 

eksklusi.  

a. Kriteria inklusi 

1) Usia 10 – 19 tahun saat pengambilan data 

2) Tinggal di Lingkungan Bebalang 

3) Sudah pernah menstruasi 
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4) Mendapat ijin orang tua untuk menjadi responden 

b. Kriteria eksklusi 

1) Sedang sakit 

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Data adalah hasil pencatatan dari penelitian, baik yang berupa fakta maupun 

angka-angka. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu 

data yang didapatkan langsung dari responden tentang pengetahuan dan sikap 

remaja tentang kehamilan usia dini melalui kuesioner.  

2. Cara pengumpulan data 

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada responden atau sampel. Responden mengisi 

langsung kuesioner setelah sebelumnya menandatangani lembar persetujuan 

setelah penjelasan (PSP) bahwa remaja putri bersedia untuk menjadi responden 

dalam penelitian ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan 

adaptasi kebiasaan baru dimasa pandemi covid 19. Langkah- langkah pengumpulan 

data yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Peneliti mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan penelitian ke 

Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar. Surat Mohon Ijin 

Penelitian ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan nomor PP.04.03/024/0764/2021 tanggal 

26 Maret 2021 
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b. Peneliti mengajukan permohonan ijin penelitian ke Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali. Surat Keterangan 

Penelitian/ Rekomendasi Penelitian Nomor 070/2264/IZIN-C/DISPMPT tanggal 

12 April 2021 

c. Surat rekomendasi ijin penelitian DPMPTSP kemudian dilanjutkan ke Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli. 

DPMPTSP Kabupaten Bangli mengeluarkan surat keterangan penelitian dengan 

nomor 070/47/IV/DPMPTSP tanggal 19 April 2021 yang menwajibkan peneliti 

untuk melapor kepada Camat Bangli. 

d. Peneliti selanjutnya melapor ke Kantor Camat Bangli, Lurah Bebalang dan 

Kepala Lingkungan Bebalang.  

e. Peneliti mengajukan surat permohonan ethical clearance ke Direktorat 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar. Persetujuan Etik / Ethical Approval 

Nomor: LB.02.03/EA/KEPK/ 0463 /2021 

f. Setelah mendapatkan izin dari Kepala Lingkungan Bebalang, peneliti 

mengumpulkan enumerator sebanyak lima orang pada tanggal 3 Mei 2021. 

Enumerator yang dipilih merupakan remaja putri, pengurus sekaa teruna dengan 

pendidikan minimal SMA dan bersedia membantu kegiatan penelitian. 

g. Peneliti memberi penjelasan kepada enumerator tentang kriteria inklusi dan 

eksklusi sampel, tentang kuesioner, cara pengisian kuesioner, cara memberikan 

penjelasan kepada responden / orang tua responden tentang penelitian ini sebelum 

responden memberikan persetujuan untuk menjadi responden serta mengucapkan 

terimakasih kepada responden setelah responden mengisi kuesioner. 
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h. Dalam proses penyebaran kuesioner peneliti dan enumerator selalu memakai 

masker dengan benar, mencuci tangan serta menjaga jarak. 

i. Selama pengisian kuesioner, responden didampingi oleh peneliti atau 

enumerator. Pengisian kuesioner untuk tiap responden selama maksimal 30 menit. 

j. Selesai pengisian kuesioner oleh responden, kelengkapan isian kuesioner di 

cek terlebih dahulu. Setelah data terkumpul sesuai dengan jumlah responden 

selanjutnya melakukan pengolahan data dan analisa data. 

3. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk 

kuesioner dengan berpedoman kepada tinjauan pustaka dan kerangka konsep. Pada 

bagian pertama dari instrumen penelitian berisi data demografi responden yang 

meliputi inisial responden, tanggal lahir, pendidikan saat ini, status menstruasi, 

pekerjaan orang tua, pernah atau tidak memperoleh informasi tentang kehamilan 

pada usia dini dan sumber informasi tentang kehamilan usia dini. 

Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner tertutup, dimana untuk 

penilaian pengetahuan peneliti menggunakan dua pilihan jawaban yakni “Benar” 

dan “Salah” dengan 20 pertanyaan sedangkan untuk penilaian sikap peneliti 

menggunakan pilihan “Setuju” dan “Tidak Setuju“dengan 10 pernyataan. Adapun 

pengisian kuesioner dengan memberikan tanda centang (√) pada lembar kuesioner 

yang sudah disediakan. 

Sebelum instrumen pengumpul data diberikan kepada responden maka 

peneliti telah melakukan uji validitas dan reliabilitas dari instrumen. Valid berarti 

sah, akurat, sahih, atau sesuai yang semestinya. Sedangkan reliabel memiliki arti 
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handal, dapat dipercaya, atau mendapatkan hasil yang sama meskipun dilakukan 

secara berulang-ulang.  

Salah satu cara melakukan uji validitas adalah content validity yaitu 

menggambarkan kesesuaian sebuah pengukur data dengan apa yang akan diukur. 

Validity content juga menunjukkan kecocokan sebuah instrument menjelaskan 

konten atau isi dari sebuah konsep yang akan diteliti. Dalam penelitian dapat 

menggunakan panel ahli untuk memastikan validitas konten suatu instrumen. 

Kuesioner dalam penelitian ini telah dilakukan uji validity content oleh ahli (Ibu Ni 

Gusti Kompiang Sriasih, S.Si.T., M. Kes dan telah dinyatakan valid. 

Uji reliabilitas instrumen menggunakan program komputer, yaitu uji 

Cronbach's Alpha. Pada uji reliabilitas jika nilai α > dari 0,5 maka kuesioner 

tersebut reliabel. Uji coba dilakukan di Dusun Siladan, Desa Tamanbali, Bangli 

yang berdekatan dengan Lingkungan Bebalang dan juga terdapat kasus kehamilan 

dini dengan jumlah sampel 30 orang. Hasil uji reliabilitas memperoleh hasil nilai α 

0,639 untuk variabel pengetahuan dan nilai α 0,520 untuk variabel sikap, sehingga 

dapat dikatakan kuesioner reliabel. (hasil uji reliabilitas terlampir) 

  

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Data hasil pengamatan diolah dengan beberapa tahapan menurut Hidayat 

(2014), tahapan pengolahan data antara lain: 

a. Editing 

Sebelum data diolah lebih lanjut, sangat perlu dilakukan pemeriksaan 

(editing) data untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan data. Pada tahap ini 
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dilakukan pemilihan terhadap data yang penting atau diperlukan saja, data yang 

obyektif (tidak bias) serta mengumpulkan data ulang untuk melengkapi data yang 

kurang.  

b. Coding 

Coding merupakan proses mengklasifikasi data sesuai dengan 

klasifikasinya dengan cara memberikan kode tertentu. Klasifikasi data dilakukan 

atas pertimbangan peneliti sendiri. Semua data diberikan kode untuk memudahkan 

proses pengolahan data (Hidayat, 2014).   

Memberikan kode angka terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori 

antara lain:  

1) Responden = kode R1 dan seterusnya sampai dengan R116. 

2) Umur = kode 1: 10-13 tahun, kode 2: 14-16 tahun, kode 3: 17-19 tahun,  

3) Pendidikan = kode 1: SD, kode 2: SLTP, kode 3: SMA, kode 4: 

Diploma/Perguruan Tinggi  

4) Pekerjaan orang tua = kode 1: ASN, kode 2: Wiraswasta, kode 3: Pegawai 

Swasta, kode 4: Petani, kode 5: Buruh, kode 6: tidak bekerja 

5) Pernah memperoleh informasi tentang kehamilan usia dini = kode 1: pernah, 

kode 2: tidak pernah  

6) Pengetahuan:  setiap jawaban responden yang sesuai dengan kunci jawaban 

diberi kode 1 dan jika tidak sesuai dengan kunci jawaban diberi kode 0 selanjutnya 

dijumlahkan sehingga memperoleh nilai skor dan nilai skor diberi kode yaitu kode 

3: Pengetahuan baik (skor jawaban responden yaitu 76-100% (16- 20 jawaban yang 

benar), Kode 2: cukup (apabila skor jawaban 56-75% (11-15 jawaban yang benar), 

Kode 1: kurang (apabila skor jawaban responden <55% (≤10 jawaban yang benar) 
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7) Sikap: setiap jawaban responden yang sesuai dengan kunci jawaban diberi 

kode 1 dan jika tidak sesuai dengan kunci jawaban diberi kode 0, selanjutnya 

dijumlahkan sehingga memperoleh nilai skor dan nilai skor diberi kode yaitu p kode 

1: Mendukung, (jawaban responden ≥ 6 benar), kode 0: Tidak mendukung, 

(jawaban responden < 6 benar) 

c. Tabulasi  

Tahap memasukkan data atau tabulasi merupakan proses memasukkan data 

yang sudah dikelompokkan ke dalam tabel-tabel. Melalui tahap ini, data lapangan 

terlihat menjadi lebih ringkas dan bisa dibaca dengan mudah. Peneliti melakukan 

tabulasi dengan tabel yang memuat data karakteristik responden disertai jawaban 

kuesioner responden. 

2. Analisis data 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai tujuan 

pokok penelitian, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang 

mengungkap fenomena (Nursalam, 2016). Analisis deskriptif adalah suatu prosedur 

pengolahan data dengan menggambarkan dan meringkas data secara ilmiah dalam 

bentuk tabel atau grafik. Data-data yang disajikan meliputi frekuensi dan proporsi. 

Salah satu pengamatan yang dilakukan pada tahap analisis deskriptif adalah 

pengamatan pada tabel frekuensi dan persentase untuk setiap kategori (Nursalam, 

2016). Analisis yang dilakukan adalah univariate atau analisis deskriptif yaitu 

analisis yang menggambarkan secara sistematis fakta atau fenomena yang akan 

diteliti secara faktual dan akurat (Riyanto, 2013). Pada penelitian ini meliputi 

tentang pengetahuan dan sikap remaja putri yang akan disajikan dalam bentuk 

distribusi frekuensi. 
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G. Etika Penelitian  

Sebelum melaksanakan proses penelitian, maka usulan penelitian akan 

disampaikan kepada Komite Etik Penelitian Poltekkes Denpasar untuk memperoleh 

ijin penelitian atau ethical clearance sebagai cerminan bahwa penelitian ini telah 

memenuhi etik penelitian yaitu: 

1. Self determination (hak untuk ikut atau tidak menjadi responden) 

Responden diberikan kebebasan untuk menentukan apakan bersedia atau 

tidak untuk mengikuti kegiatan penelitian secara sukarela tanpa ada unsur 

pemaksaan atau pengaruh orang lain.  

2. Informed consent (lembar persetujuan) 

Informed consent mengandung tiga komponen: informasi, pemahaman dan 

kesukarelaan kemudian diuraikan sebagai berikut: (1)Calon partisipan 

diinformasikan (informed) sehingga paham akan keterlibatan mereka sebagai 

subjek, (2)Calon partisipan memberikan persetujuan (consent) yang mencakup 

pernyataan eksplisit bahwa ia paham dan setuju untuk berpartisipasi dalam 

penelitian; dan (3)Keputusan personal untuk terlibat menjadi sesuatu yang sifatnya 

sukarela, tanpa tekanan fisik (kekerasan, paksaan fisik) maupun tekanan psikologis 

(manipulasi maupun pembohongan)  

Dalam hal usia remaja yang belum 14 tahun maka persetujuan menjadi 

responden diberikan oleh orang tua/ wali/ keluarga dari responden. Persetujuan ini 

dibuktikan dengan kesediaan menandatangani surat persetujuan sebagai responden. 

3. Anonymity (tanpa nama) 

Menjaga kerahasiaan identitas subjek, peneliti tidak akan mencantumkan 

nama subjek pada lembar pengumpulan data yang diisi oleh subjek. Lembar 
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tersebut hanya diberi kode pada lembar alat ukur atau hasil penelitian yang akan 

disajikan. 

4. Condifidentiality (kerahasiaan) 

Peneliti menjamin kerahasiaan hasil penelitian baik informasi maupun 

masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


