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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah analitik korelasi yaitu suatu cara atau metode 

untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih yakni 

hubungan variasi dalam satu variabel dengan variasi dalam variabel yang lain 

(Arifin, 2011). Rancangan penelitian ini adalah probability sampling yaitu 

menekankan waktu pengukuran observasional terhadap subjek penelitiannya satu 

kali dalam waktu yang sama pada variabel bebas dan variabel terikat (Nursalam, 

2013). Pada metode ini peneliti ingin melihat hubungan antara pengetahuan 

remaja putri tentang  Fibroadenoma mamae dengan Sikap Pemeriksaan Payudara 

Sendiri  di SMAN 1 KUTA. 
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B. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur Penelitian 
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Teknik probability sampling, dengan metode simple random 

sampling 

Ijin Penelitian 

Populasi 

Menentukan populasi dan sampel penelitian serta menentukan kriteria 

inklusi dan eksklusi 

 

Pengolahan Data dan Analisis Data 

Menggunakan SPSS 22 

Pengumpulan Data 

Menyebarkan kuesioner yang telah disusun sesuai dengan 

variabel yang ingin diteliti kepada sampel yang ditentukan 

Informed Consent 

Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) 

Hasil Penelitian 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Kuta yang beralamat di Jalan 

Dewi Saraswati Seminyak. Pertimbangan penentuan tempat penelitian ini 

dikarenakan berdasarkan hasil studi pendahuluan  yang dilakukan di SMA Negeri 

1 Kuta dari wawacara dengan salah satu guru dikatakan  bahwa disana terdapat 

ekstrakulikuler mengenai Kesehatan Reproduksi yaitu Kelompok Siswa Peduli 

Acquired Immuno Deficient Syndrome (AIDS) dan Narkotika dan Obat/ Bahan 

Berbahaya(KSPAN) yang diikuti oleh para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kuta 

dimana salah satu misinya yaitu menciptakan kader sebaya yang peduli dengan 

kesehatan reproduksi namun mereka belum pernah melakukan penyuluhan terkait 

Fibroadenoma Mamae dan pemeriksan payudara sendiri (SADARI).Waktu yang 

dipilih untuk melaksanakan penelitian ini pada bulan Maret  2021.  

D. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah keseluruhan atau generalisasi yang terdiri dari 

subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011).Populasi dalam 

penelitian adalah seluruh siswi kelas XI di SMA Negeri 1 Kuta jurusan MIPA 

sebanyak 151 siswi 

2. Sampel 

a. Jumlah dan Besar Sampel  

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi tersebut (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini populasi diperkecil 

dengan menggunakan teknik Slovin menurut (Sugiyono, 2017). Perhitungan 
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jumlah besar sampel dalam penelitian ini dihitung dengan rumus Slovin (Ismail, 

2018). 

Rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

n = ukuran sampel atau besar sampel 

N =  jumlah  populasi 

E = presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih 

bisa ditolerin; e = 0,1 

Berdasarkan rumus di atas maka besar sampel yang digunakan yaitu  remaja putri 

di SMA Negeri1 Kuta : 

 

 

  

n = 70,2 = 70 Sampel 

Besar sampel pada penelitian ini sebanyak 70 orang ditambah 10% dari 

jumlah besar sampel yaitu sebanyak 7 orang untuk menghindari drop out, maka 

jumlah total besar sampel di SMA Negeri 1 Kuta adalah 77 siswi. 

Jumlah sampel pada masing-masing kelas dihitung dengan cara 

proporsional yang artinya semakin besar populasi dalam suatu kelas maka sampel 

yang diambil akan semkain besar, begitu pula sebaliknya. Hasil terlampir 

(Lampiran 2) 
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 Menurut Ridwan (2007),  jumlah sampel yang harus diambil di setiap 

kelas dapat ditentukan dengan rumus : 

  

Keterangan : 

ni = Jumlah sampel 

Ni = Jumlah populasi setiap kelas 

N  = Jumlah populasi total 

n = Besar sampel 

b. Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability 

sampling dengan metode simple random sampling. Menurut Sugiyono, 2017 

simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

tersebut, dimana peneliti memberikan peluang yang sama bagi setiap remaja 

untuk dipilih menjadi responden. Setiap responden yang memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi akan di random sesuai dengan proporsional yang sudah 

ditentukan sampai ditemukan sampel sebanyak 77 orang. hasil penghitungan 

sampel proporional terlampir. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi pada penelitian 

yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Kriteria inklusi  

1) Siswi yang belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang fibroadenoma 

mamae  dan SADARI dari petugas kesehatan.  

2) Siswi kelas XI SMA Negeri 1 Kuta. 

3) Tidak menjadi anggota KSPAN. 
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b. Kriteria eksklusi  

1) Remaja tidak memberikan respon saat dihubungi melalui sosial media. 

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

 Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer yaitu 

data pengetahuan FAM dan Tindakan SADARI. Data primer pada penelitian ini 

adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data, yaitu dengan menggunakan 

pedoman kuesioner berupa google form dan dilakukan secara online oleh peneliti 

terhadap sampel penelitian. 

2. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang 

Fibroadenoma Mammae Dengan Sikap Melakukan  Pemeriksaan Payudara 

Sendiri di SMAN 1 Kuta adalah dengan menjawab kuesioner melalui google 

form. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengurus ijin penelitian di Institusi Pendidikan Jurusan Kebidanan Poltekkes 

Kemenkes Denpasar, kemudian ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, dilanjutkan ke Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung  kemudian diteruskan ke SMA 

N 1 KUTA yakni kepada Kepala Sekolah. 

b. Setelah mendapatkan ijin penelitian dari Kepala Sekolah, peneliti menghubungi 

ketua OSIS dan menjelaskan penelitian yang dilakukan dan meminta ketua OSIS 

untuk mengumpulkan remaja melalui grup whatsapp yang sudah dibuat oleh 

peneliti. 
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c.  Pengumpulan data dimulai dari penetapan sampel sebagai responden dalam 

penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan, 

kemudian peneliti memberikan penjelasan tentang tujuan dan manfaat dari 

penelitian ini. Cara pengambilan sampel dengan cara diundi, nama-nama seluruh 

remaja kelas XI MIPA yang ada di SMAN 1 KUTA dibuatkan undian kemudian 

di random sesuai dengan proporsional yang sudah ditentukan sampai ditemukan 

sampel sebanyak 77 orang. 

d. Penelitian dilaksanakan pada hari Senin, 22 Maret 2021. Sebelum 

menyebarkan kuisioner melalui google form, peneliti menanyakan kesediaan 

remaja untuk menjadi responden yang dilanjutkan dengan melakukan persetujuan 

setelah penjelasan (PSP) atau informed consent, PSP ini dilampirkan pada google 

form sebelum formulir kuesioner sebagai tanda persetujuan menjadi responden, 

selanjutnya responden diberikan penjelasan mengenai proses pengambilan data 

hingga pengisian kuesioner, bahwa kuesioner hanya boleh dilakukan satu kali 

pengisian untuk satu responden dengan waktu pengisian maksimal 30 menit 

setelah persetujuan, jika responden telah setuju maka pengisian kuesioner dapat 

dilanjutkan.  

3. Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan dalam 

pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

kuisioner yang disusun menggunakan google form mengenai pengetahuan 

fibroadenoma mamae dan tindakan SADARI dibuat oleh peneliti. Jenis kuesioner 

yang digunakan adalah kuesioner tipe pernyataan untuk kategori pengetahuan 

yang terdiri atas 10 pertanyaan dan tindakan 10 pertanyaan. Penilaian dilakukan 
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dengan memberikan  skor 1 jika jawaban benar dan skor 0 jika jawaban salah 

pada pernyataan favorable dan skor 0 jika jawaban benar dan skor 1 jika jawaban 

salah pada pernyataan unfavorable, dengan  kategori yang digunakan, baik: 76-

10%, cukup: 75-56 %, kurang: <56%. Kategori  sikap pernyataan favorable 

(menyenangkan) diberikan skor 5 sangat setuju (SS),  skor 4 setuju (S), skor 3 

ragu-ragu (RR), Skor 2 tidak setuju (TS) dan skor 1 sangat tidak setuju (STS). 

Pada pernyataan unfavourable (tidak menyenangkan) skor 1 sangat setuju (SS),  

skor 2 setuju (S), skor 3 ragu-ragu (RR), Skor 4 tidak setuju (TS) dan skor 5 

sangat tidak setuju (STS), sebelum digunakan kuesioner diuji validitas dan 

reliabilitas. 

a. Uji Validitas  

 Kuisioner yang digunakan pada penelitian ini sebelum diberikan kepada 

responden telah di uji validitasnya. Uji validitas yang digunakan adalah uji 

validitas kontruk (Contruct Validity). Uji validitas kontruk adalah uji validitas 

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

yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi 

konseptual yang telah ditetapkan. Uji validitas kontruk dalam penelitian ini 

dilakukan oleh pakar di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar, hasil 

uji validitas menunjukkan terdapat beberapa  item pertanyaan yang dihilangkan 

atau diganti dan dilakukan penambahan petunjuk cara pengisian kuisioner 

berdasarkan pendapat pendapat pakar, selanjutnya setelah dilakukan perbaikan 

soal pada kuisioner penelitian maka seluruh item dinyatakan valid. Teknik 

pengujian yang digunakan untuk uji validitas menggunakan corrected item total 

correlation. Nilai r hitung dicocokkan dengan r tabel poduct moment pada taraf 
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signifikan 5%, jika r hitung lebih besar dari r tabel 5% maka butir pertanyaan 

dinyatakan valid. Hasil uji validitas didapatkan bahwa nilai r hitung pada 

kuesioner pengetahuan berkisar antara 0,593-0,743 sedangkan nilai r hitung pada 

kuesioner tindakan berkisar antara 0,567-0,931 karena r hitung pada kuesioner 

pengetahuan dan tindakan lebih besar daripada r tabel (0,431), hal ini berarti 

bahwa semua butir pernyataan dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas menurut Sugiyono (2016) merupakan indikator 

pengamatan atau kesamaan hasil pengukuran jika dilakukan secara berulang kali 

oleh siapapun dan kapanpun. Uji reliabilitas ini mengambil 30% dari besar sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2021 

pada remaja putri di SMAN 1 Kuta Utara dengan karakteristik yang sama  

sebanyak 23 orang. Pada penelitian ini untuk mencari reliabel jika r > 0,7. Dari 

hasil uji reliabilitas menunjukan bahwa nilai cronbach alpha pada kuesioner 

pengetahuan yaitu 0,940 dan kuesioner tindakan yaitu 0,931, karena nilai 

cornbach alpha kedua kuesioner tersebut lebih >0,70, hal ini berarti bahwa semua 

butir pernyataan dinyatakan reliabel.  

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

 Data yang akan dianalisis akan diolah terlebih dahulu. Kegiatan dalam 

mengolah data meliputi: 
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a. Scoring 

Pada tahap ini data yang terkumpul dari masing-masing responden 

diberikan skor. Pada kuisioner pengetahuan untuk jawaban benar diberikan skor 1, 

sedangkan pada jawaban salah akan diberikan skor 0. Pada kuisioner sikap 

pernyataan favorable (menyenangkan) diberikan skor 5 sangat setuju (SS),  skor 4 

setuju (S), skor 3 ragu-ragu (RR), Skor 2 tidak setuju (TS) dan skor 1 sangat tidak 

setuju (STS). Pada pernyataan unfavourable (tidak menyenangkan) skor 1 sangat 

setuju (SS),  skor 2 setuju (S), skor 3 ragu-ragu (RR), Skor 4 tidak setuju (TS) dan 

skor 5 sangat tidak setuju (STS). 

b. Coding 

  Merupakan sebuah kegiatan merubah data dengan memberikan kode 

pada setiap sampel untuk mengklasifikasikan keadaan dari para responden 

kedalam sebuah kategori. Dilakukan untuk memudahkan pengolahan data, 

pemberian kode ini sangat penting, biasanya dibuat juga daftar kode untuk 

memudahkan kembali melihat lokasi dan arti suatu kode dari suatu variabel.  

c. Tabulating  

  Kegiatan untuk meringkas data yang masuk kedalam program 

pengolahan data. Setelah data terkumpul data tersebut disajikan dalam bentuk 

tabel serta diberikan narasi untuk memperjelas pembacaan tabel. 

d. Entering/memasukkan data  

 Kegiatan memasukan data ke dalam program yang terdapat pada 

computer secara manual lalu diolah dengan sistem komputerisasi dan disimpan 

untuk memudahkan. 
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2. Analisis Data 

a. Analisis univariat 

Pada penelitian ini menggunakan analisis univariat yang dilakukan pada suatu 

variabel dari hasil penelitian dan bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian (Notoatmodjo, 2010). 

Analisis univariat dalam penelitian ini, untuk memperoleh gambaran pengetahuan 

fibroadenoma mamae dan gambaran tindakan pemeriksaan payudara sendiri pada 

siswi SMA. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov smirnov karena jumlah 

sampel >50, dan diperoleh nilai p =0,006, karena nilai p < α (0,05), maka data 

tidak berdistribusi normal, jadi penentuan kategori untuk sikap menggunakan 

median. 

b. Analisis bivariat 

 Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yaitu variabel bebas 

(independen) dan variabel terikat (dependen) yang diduga berhubungan atau 

berkorelasi (Notoatmodjo, 2010). Dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui hubungan pengetahuan fibroadenomamamae dengan sikap 

pemeriksaan payudara sendiri  pada remaja putri di SMA Negeri 1 Kuta dengan 

menggunakan uji Chi Square. Uji Chi Square yaitu uji hubungan antara dua buah 

variabel yang berskala nominal atau ordinal yang dapat dihitung frekuensinya 

dilihat dengan membandingkan p value dengan tingkat kesalahan alpha sebesar 

0,05. 

 Nilai yang didapatkan apabila nilai p < 0,05 maka hipotesis diterima 

yang berarti adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, apabila 

nilai p > 0,05, maka hipotesis ditolak yang berarti tidak ada hubungan yang 
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signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Pada tahap perhitungan 

menggunakan aplikasi dengan bantuan komputer. 

G. Etika Penelitian  

 Selama melakukan penelitian, peneliti memperhatikan serta menjunjung 

tinggi etika penelitian. Setiap responden memiliki hak untuk membuat suatu 

keputusan secara sadar untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam 

penelitian. Data yang diperoleh tidak disebarluaskan dan hanya digunakan untuk 

keperluan ilmiah. Peneliti menjamin kerahasiaan data yang diberikan oleh 

responden dengan menggunakan nama inisal. 

Prinsip dasar etik dalam melakukan penelitian menurut Sudibyo (2013) : 

1. Prinsip menghormati martabar manusia (respect for person) 

  Pada saat melakukan penelitian subjek memilki hak untuk ikut serta 

maupun tidak ikut serta dalam penelitian, tidak ada unsur paksaan atas 

keterlibatan subjek dalam penelitian. Subjek yang bersedia menjadi responden 

akan difasilitasi dengan informed consent. 

2. Prinsip etik berbuat baik (beneficience) 

   Beneficience merupakan sebuah prinsip yang mampu memberikan 

manfaat bagi orang lain, bukan untuk membahayakan orang lain. Dalam proses 

penelitian, sebelum pengisian kuesioner peneliti memberikan penjelasan tentang 

manfaat penelitian serta keuntungan bagi responden serta peneliti dalam lembar 

informasi. 
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3. Prinsip etik keadilan (justice) 

 Keadilan antara beban dan manfaat yang diperoleh subjek dari 

keikutsertaannya dalam penelitian. Pemilihan subjek penelitian tidak dibedakan 

berdasarkan suku, ras dan agama yang dianut oleh subjek. 

 

  


