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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif 

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang terjadi 

secara ilmiah atau rekayasa, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, 

kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Nursalam, 2013). 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional yaitu 

menekankan waktu pengukuran observasional hanya satu kali dalam waktu yang 

sama kemudian dilakukan secara bersama-sama untuk mendeskripsikan 

pengetahuan dan motivasi WUS tentang pemeriksaan IVA. 

B. Alur Penelitian  
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di UPTD Puskesmas Tabanan I dengan pertimbangan 

bahwa UPTD Puskesmas Tabanan I adalah Puskesmas dengan cakupan 

pemeriksaan IVA terendah pada di Kabupaten Tabanan tahun 2018. Pelaksanaan 

penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 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 yang 

akan digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 3.000 wanita usia subur 

dalam cakupan wilayah kerja UPTD Puskesmas Tabanan I yang terdiri dari 4 desa 

adat. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi 

tersebut (Sugiyono, 2011). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

seluruh wanita usia subur yang memenuhi kriteria inklusi dan kriterian eksklusi. 

a. Kriteria inklusi  

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu 

populasi target yang terjangkau dan akan diteliti. 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah : 

1) Wanita berumur 15-50 tahun (Kemenkes, 2016). 

2) Sudah menikah.   
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3) Wanita usia subur yang berdomisili di wilayah kerja UPTD Puskesmas 

Tabanan I. 

4) Bisa membaca dan menulis 

b. Kriteria eksklusi  

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau  mengeluarkan subjek yang tidak 

memenuhi kriteria inklusi karena berbagai sebab. Berikut yang menjadi kriteria 

eksklusi dalam penelitian ini adalah : 

1) Wanita yang tidak menyetujui lembar persetujuan menjadi responden. 

3. Perhitungan besar sampel 

Penentuan besar sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini didapatkan 

berdasarkan rumus slovin. 

Rumus untuk menghitung besar sampel dari populasi diketahui : 

n = N / (1 + (N x e²) 

Keterangan : 

n :  besar sampel 

N :  besar populasi 

e : tingkat kesalahan (dalam penelitian ini, peneliti menetapkan batas 

kesalahan sebesar 5% atau 0,05. 

 Hasil perhitungan besar sampel dan pembulatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 130 wanita usia subur. 

E. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik non probability 

sampling dengan metode purposive sampling. Teknik purvosive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). 
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Populasi dalam penelitian ini dipilih sesuai dengan kriteria eksklusi dan inklusi 

sehingga diperoleh sampel penelitian yang dikumpulkan secara langsung oleh 

peneliti dibantu oleh beberapa kader masyarakat dan bidan desa. 

F. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Jenis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah yang pertama 

data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data dan dikumpulkan 

menggunakan instrumen penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa 

pengetahuan dan motivasi WUS tentang pemeriksaan IVA. Data primer tersebut 

akan diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada responden yang berisi 

pertanyaan tentang biodata responden dan pertanyaan terkait pengetahuan dan 

motivasi WUS tentang pemeriksaan IVA. Penelitian ini juga menggunakan jenis 

data sekunder dimana data ini diperoleh untuk mendapatkan jumlah populasi 

WUS di wilayah kerja Puskesmas Tabanan I. 

2. Cara pengumpulan data 

Hal yang dilakukan sebelum mengumpulkan data yaitu mengurus surat 

rekomendasi dari intitusi untuk melakukan penelitian, selanjutnya mengurus surat 

layak etik / ethical clearance penelitian, dilanjutkan dengan mengajukan surat ijin 

penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

selanjutnya mengurus surat ijin penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

di masing-masing daerah tempat penelitian pada penelitian ini yaitu di 

Kesbangpol Tabanan, selanjutnya surat ijin penelitian langsung ditujukan ke 

tempat penelitian yaitu Kepala UPTD Puskesmas Tabanana I, setelah mendapat 

persetujuan dan arahan untuk melakukan penelitian kemudian peneliti akan 
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melakukan kesepakatan dengan bidan puskesmas dan kader masyarakat untuk 

melakukan penelitian secara langsung. Setelah itu bidan dan kader membantu 

untuk mengumpulkan responden dengan bantuan pengurus PKK masing-masing 

desa adat. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan 

posyandu dengan bidan desa dimana peneliti akan membagikan kuesioner pada 

ibu-ibu yang mengantarkan anaknya posyandu, selanjutnya peneliti juga 

melakukan kegiatan pengumpulan data dengan metode door to door bersama 

dengan kader desa dan atas ijin kepala dinas setempat.  Kemudian peneliti 

memberikan penjelasan tentang tujuan dan manfaaat dari penelitian ini. 

Selanjutnya, responden yang bersedia ikut akan diberikan lembar informed 

consent menjadi responden untuk ditandatangani. Responden diberikan penjelasan 

cara menjawab kuesioner. Setelah itu responden akan mengisi kuesioner tersebut. 

3. Instrument pengumpulan data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan yang diadopsi dari penelitian Alin 

Septianingrum dengan judul “Hubungan Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang 

Kanker Serviks terhadap Perilaku pemeriksaan IVA di Puskesmas Pisangan 

Ciputat Tanggerang Selatan tahun 2017” untuk menilai pengetahuan WUS tentang 

pemeriksaan IVA dan 15 pertanyaan yang diadopsi dari penelitian Putu Ika 

Widayanti dengan judul “Hubungan Dukungan Suami, Motivasi, Dan Sikap 

Dengan Perilaku Pemeriksaan IVA di Wilayah Kerja Puskesmas Wirobrajan Kota 

Yogyakarta Tahun 2018” untuk menilai motivasi WUS tentang pemeriksaan IVA 

yang telah dimodifikasi kembali. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas oleh peneliti sebelumnya.  
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Dengan hasil untuk distribusi frekuensi responden menurut pengetahuan, 

dapat disimpulkan sebagian besar responden WUS berpengetahuan cukup tentang 

pemeriksaan IVA (p = 0,141). Selanjutnya hasil uji validitas dan reliabilitas 

peneliti kedua, pada kuesioner motivasi (ralpha 0,750). Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa kuesioner dukungan suami, motivasi dan sikap dalam 

melakukan pemeriksaan IVA adalah reliabel sehingga dapat digunakan sebagai 

alat ukur penelitian. 

G. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

Data yang terkumpul dari lembar kuesioner tentang pengetahuan dan motivasi 

kemudian dilakukan pengolahan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

pada penelitian ini adalah : 

b. Editing  

Mengumpulkan semua hasil perhitungan dan pengecekan kelengkapan data. 

Pada tahap ini peneliti memeriksa kelengkapan setelah seluruh data yang 

dikumpulkan, yaitu hasil data pengetahuan dan motivasi WUS tentang 

pemeriksaan IVA dengan keseluruhan data sudah lengkap. 

c. Skoring 

Merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memberikan skor berdasarkan 

jawaban responden.Pada data pengetahuan, setiap pertanyaan yang dijawab 

dengan benar diberi dengan nilai 1 dan 0 apabila jawaban salah. Pemberian nilai 

pada pernyataan tentang motivasi, skor tertinggi 5 sampai 1 diberikan pada 

jawaban pada pernyataan favorable, sedangkan pernyataan unfavorable skor 

tertinggi 1 sampai 5.  
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d. Coding 

Pembersihan data melalui pengecekan kembali data yang akan dimasukan 

apakah data sudah benar atau belum. Data yang telah dimasukan dicocokan dan  

diperiksa kembali dengan data yang didapatkan pada kuesioner. Untuk mengecek 

kesalahan-kesalahan dengan menghubungkan jawaban satu sama lain untuk 

mengetahui adanya konsistensi jawaban.  

e. Entering 

Entry yaitu memasukan data dalam media pengolahan data yang dalam hal ini 

berbentuk tabel distribusi frekuensi. 

f. Tabulating  

Membuat tabel-tabel data sesuai dengan tujuan penelitian atau yang 

diinginkan oleh peneliti. 

2. Analisis data 

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 adalah menganalisis tiap variabel dari hasil tiap penelitian untuk 

menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase tiap variabel menurut 

Notoatmodjo (2015). 

Peringkasan tersebut dapat berupa ukuran statistik, tabel, dan grafik. 

a. Pengetahuan                                                                                                             

𝑃 =
𝐹

 𝑛
 𝑋 100% 

Keterangan : 
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P : Presentasi jawaban benar 

F : Jumlah jawaban benar 

N : Jumlah pertanyaan  

b. Motivasi 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala  Likert. Mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negative. Dimana alternatif jawaban 

diberi nilai 5, selanjutnya nilai dari alternatif tersebut dijumlahkan menjadi lima 

kategori pembobotan yaitu : sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (RR), tidak 

setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Apabila pertanyaan positif, angka terbesar 

diberikan untuk alternatif jawaban sangat setuju, sedangkan bila pertanyaan 

negatif angka terbesar diberikan alternatif jawaban sangat tidak setuju.Skor 

jawaban yang diberikan 1-5, skor maksimal yang didapat adalah 5 dan skor 

minimal adalah 1. Pengertian median adalah suatu nilai yang membatasi 50% 

frekuensi distribusi bagian bawah dengan 50% frekuensi distribusi bagian atas 

dengan rumus : 

a) Ditribusi frekuensi genap 𝑀𝑒 =
X 𝑁/2+X (𝑁/2)+1

2
 

b) Distribusi frekuensi ganjil                                                                               

𝑀𝑒 =
X (N/2)/1

2
 

Keterangan : 

Me : Nilai median 

X : Data i 

N : Banyaknya data 
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Hasil penilaian digolongkan dalam dua kategori, yaitu : 

1. Positif  : jika nilai ≥ median 

2. Negative  : jika nilai < median 

H. Etika Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti prinsip dasar penelitian meliputi 

etika dalam melakukan penelitian. Diantaranya, pengumpulan data akan dilakukan 

ketika responden sudah bersedia dan sudah menandatangani surat persetujuan 

menjadi responden. Sebelumnya, calon responden akan diberikan informasi 

terlebih dahulu terkait manfaat dan tujuan dari penelitian ini. Peneliti akan 

memilih responden berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah 

ditetapkan, bukan berdasarkan suku, ras dan agama. Berikut prinsip etika 

penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini : 

a. Justice/ keadilan 

Peneliti tidak boleh membeda-bedakan responden berdasarkan usia, agama, 

ras, status, social ekonomi, politik maupun atribut lainnya dan dilakukan secara 

adil dan merata (Notoatmodjo, 2012). 

b. Beneficience and Non Maleficience 

Penelitian hendaknya berprinsip pada aspek manfaat sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan manusia (Notoatmodjo, 2012). Dalam penelitian 

ini manfaat yang dapat diberikan secara langsung adalah memberikan gambaran 

bagaimana pengetahuan dan motivasi WUS terhadap pemeriksaan IVA di 

Puskesmas Tabanan I. 
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c. Menghormati martabat manusia (respect for person) 

Pada prinsip ini responden memiliki hak untuk memutuskan dengan sukarela 

untuk ikut dalam penelitian dengan menandatangani surat persetujuan / Infomend 

Concent menjadi responden tanpa ada risiko yang dapat merugikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


