
 
 

BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

bersifat analitik dengan rancangan cross sectional. Penelitian ini mencari 

hubungan antara variabel satu dengan lainnya. Variabel yang diteliti adalah 

hubungan antara variabel pengetahuan dengan persepsi wanita usia subur tentang 

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim. Sedangkan rancangan penelitian yang digunakan 

adalah pendekatan cross sectional, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data pada satu titik waktu tanpa dilakukannya follow up untuk 

mempelajari antara faktor-faktor resiko dengan efek dengan melakukan 

pendekatan, observasi, atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat. 

Sedangkan teknik pengumpulan sampel yang dilakukan menggunakan instrumen 

yang berupa kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden 

untuk di jawab (Notoatmojo, 2012). 

Penelitian ini dilakukan pada satu waktu yang bersamaan antara meneliti 

variabel bebas yaitu pengetahuan dan variabel terikat yaitu persepsi wanita usia 

subur tentang Alat Kontrasepsi Dalam Rahim di UPTD. Puskesmas I Dinkes 

Kecamatan Denpasar Barat. 
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B. Alur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur Penelitian 
 

Perumusan Masalah  

Bagaimana hubungan pengetahuan dengan  persepsi wanita usia subur 

tentang Alat Kontrasepsi Dalam Rahim di UPTD. Puskesmas I Dinkes 

Kecamatan Denpasar Barat ? 

Studi Pendahuluan 

Populasi 

Jumlah Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas 

Sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi  

 

 

A 

Sampling  

Teknik non probability Sampling dengan metode Purposive Sampling 

 

Sampel 

 

 
Pengambilan dan pengumpulan data 

Penilaian pengetahuan dan persepsi wanita usia subur terhadap 

AKDR dengan kuesioner luring & daring 

Analisis data 

Simpulan  

Laporan dan penyajian data 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di UPTD. Puskesmas I Dinkes Kecamatan 

Denpasar Barat. Pertimbangan penentuan lokasi ini karena berdasarkan hasil studi 

pustaka    menunjukkan adanya penurunan jumlah akseptor KB aktif yang terdapat 

di UPTD. Puskesmas I Dinkes Kecamatan Denpasar Barat, serta dari hasil 

wawancara dengan  pemegang program didapatkan hasil bahwa sejak bulan 

Januari - Desember 2020 tidak ada penambahan akseptor baru alat kontrasepsi 

AKDR. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Januari - April 2021. Waktu 

pengumpulan responden dan pengisian kuesioner melalui google form dan secara 

luring berlangsung dari tanggal 28 Maret sampai dengan 25 April 2021.  

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah yang digeneralisasikan oleh peneliti yang terdiri 

atas subjek atau objek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat menarik kesimpulan 

(Sugiono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wanita Usia Subur 

yang berada diwilayah kerja UPTD. Puskesmas I Dinkes Kecamatan Denpasar 

Barat. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus representative (mewakili) 

(Sugiono, 2019). Sampel dalam penelitian ini adalah Wanita Usia Subur yang 

mengunjungi Poli KIA/KB dan Imunisasi UPTD. Puskesmasi I Dinkes 
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Kecamatan Denpasar Barat yang memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan 

peneliti. 

Awalnya sampel dalam penelitian ini hanya akseptor KB aktif yang berada 

diwilayah kerja UPTD. Puskesmas I Dinkes Kecamatan Denpasar Barat, namun 

kunjungan KB dalam 1 tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat 

signifikan sehingga data yang tercatat dalam register tidak mencukupi jumlah 

sampel yang harus dipenuhi. Hal ini menyebabkan responden yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah akseptor KB aktif diwilayah kerja puskesmas dan wanita usia 

subur yang mengunjungi ruang imunisasi untuk imunisasi anaknya. 

Rumus besar sampel untuk analitik koleratif ordinal-ordinal sebagai 

berikut dengan menggunakan koefisien korelasi (r) ditentukan menggunakan 

rumus berikut (Dahlan, 2019): 

n =  

Keterangan 

n    = Jumlah Subjek 

Alpha (  ) = Kesalahan tipe satu ditetapkan 5%, hipotesis satu arah 

Z    = Nilai standar alpha 1,96 

Beta (  ) = Kesalahan tipe dua ditetapkan 10% 

Z    = Nilai standar beta 1,64 

r   = Koefisien korelasi minimal yang dianggap bermakna, ditetapkan 0,4 

Jadi, hasil besar sampel yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan 

yang sudah dibulatkan adalah sebanyak 76 orang ditambah 10% dari jumlah besar 

sampel untuk menghindari drop out menjadi 85 responden. 
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3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel adalah suatu cara yang dilakukan peneliti 

dalam menentukan sampel sehingga mendapatkan sampel yang sesuai dengan 

subjek penelitian. (Sugiono, 2019). Teknik pengabilan sampel dalam penelitian ini 

adalah menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah salah 

satu teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan hal tertentu yang dibuat 

oleh peneliti berdasarkan ciri-ciri atau sifat karakteristik populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling dilakukan dengan cara mengidentifikasi karakteristik dari populasi 

kemudian menetapkan sebagian dari anggota populasi menjadi sampel penelitian. 

(Setiawan, 2011). Sampel penelitian ini adalah wanita usia subur yang telah 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

a. Kriteria Inklusi 

1) Bersedia menjadi responden 

2) Wanita usia subur yang berada di wilayah kerja UPTD. Puskesmas I Dinkes 

Kecamatan Denpasar Barat yang melakukan kunjungan ke Poli KIA/KB dan 

Imunisasi  

3) Wanita usia subur dengan rentang umur 17-45 tahun 

4) Wanita usia subur yang memiliki pendidikan minimal SD 

5) Memiliki alat komunikasi yang bisa mengakses google form 

b. Kriteria Eksklusi  

Kriteria Eksklusi adalah mengeliminasi subjek atau sampel yang tidak 

memenuhi kriteria inklusi atau tidak layak menjadi sampel. Kriteria eksklusi pada 

penelitian ini adalah wanita usia subur yang berada di luar wilayah kerja UPTD. 

Puskesmas I Dinkes Kecamatan Denpasar Barat. 
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E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data yang Dikumpulkan 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung 

di lapangan oleh peneliti sesuai dengan keperluan. Data primer di dapat dari 

sumber informan yaitu individu atau perseorangan yang menjadi subjek penelitian 

seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam 

penelitian ini adalah catatan hasil kuisioner. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. 

Data sekunder yang dikumpulkan adalah berupa data akseptor KB aktif  serta data 

diri ibu dari anak yang melakukan imunisasi di wilayah kerja UPTD. Puskesmas I 

Dinkes Kecamatan Denpasar Barat berupa data diri lengkap dan data nomor 

Handphone calon responden  untuk memudahkan peneliti mengirimkan kuesioner. 

Data  ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu 

dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data 

skunder dalam penelitian ini berasal dari buku register serta kartu K4 pelayanan KB     

dan buku register imunisasi. 

2. Cara Pengumpulan Data 

Berikut ini diuraikan cara pengumpulan data yang dilakukan pada 

penelitian ini. 

a. Hal pertama yang dilakukan sebelum mengumpulkan data adalah mengurus 

permohonan ijin penelitian ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu, setelah mendapatkan surat rekomendasi penelitian dilanjutkan dengan 

mengurus permohonan ijin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setelah 
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mendapatkan surat rekomendasi kemudian dibawa ke UPTD. Puskesmas I Dinkes 

Kecamatan Denpasar Barat sebagai tanda bukti resmi ijin penelitian. 

b. Peneliti mengumpulkan data di dampingi dan diarahkan oleh pemegang 

program terkait untuk mendapatkan data yang sesuai dengan sampel penelitian 

melalui buku register kunjungan KB serta melalui kartu K4 dan dalam buku 

register imunisasi untuk mendapatkan data ibu bayi balita sesuai dengan kriteria 

inklusi. Setelah mendapatkan data berupa nomor Handphone calon responden 

peneliti menghubungi calon responden dan menjelaskan tujuan penelitian serta 

menanyakan kesediaan untuk menjadi responden via google form dan informed 

consent secara luring. Setelah responden bersedia peneliti mulai mengumpulkan 

data primer melalui kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara kombinasi 

yaitu melalui daring menggunakan google form dan luring melalui lembaran 

kuesioner. Peneliti menjelaskan prosedur pengisian kuesioner dan meminta 

responden mengisi sejujur-jujurnya. Setelah dilakukan pengumpulan data 

selanjutnya dilakukan evaluasi dengan mengecek kelengkapan identitas, data, dan 

memeriksa kembali jika ada pengisian kuesioner yang salah atau kurang lengkap. 

c. Hasil yang diperoleh kemudian diseleksi. Peneliti kemudian melakukan 

pengolahan data yaitu editing, coding, prossesing, dan cleaning. Data kemudian 

dianalisis dengan bantuan program computer dan ditarik kesimpulan.  

3. Instrumen Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan instrumen dan alat bantu penelitian. Jenis 

instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah berbentuk kuesioner 

yang terdiri dari 2 kuesioner yaitu kuesioner tentang pengetahuan AKDR dengan 

jumlah 10 soal yang merupakan soal pilihan ganda dengan 3 pilihan jawaban 
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rentang skor 0-10 dimana jika jawaban salah diberi skor 0 dan jika jawaban benar 

diberikan nilai 1 dan persepsi wanita usia subur tentang AKDR yang berjumlah 10 

pernyataan positif dan negatif dengan pilihan jawaban Sangat Setuju, Setuju, 

Ragu, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju. Pada pernyataan favorable (positif) 

diberi skor 5 untuk jawaban sangat setuju (SS), skor 4 untuk jawan setuju (S), 

skor 3 untuk jawaban ragu-ragu (RR), skor 2 untuk jawaban tidak setuju (TS), dan 

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

(negatif) skor 1 untuk jawaban sangat setuju (SS), skor 2 untuk jawaban setuju 

(S), skor 3 untuk jawaban ragu-ragu (RR), skor 4 untuk jawaban tidak setuju (TS), 

dan skor 5 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS). 

4. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas adalah untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun tersebut 

mampu mengukur apa yang akan diukur, maka perlu diuji dengan uji korelasi 

antara skor (nilai) tiap – tiap item pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut. 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat 

dipercaya atau dapat diandalkan (Notoatmodjo, 2012)  

a. Uji Validitas 

Teknik pengujian yang digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan 

korelasi Bivariate Pearson (Produk Moment Pearson). Nilai r hitung dicocokkan 

dengan r tabel product moment pada taraf signifikan 5%. Jika r hitung lebih besar 

dari r tabel 5%. Maka butir soal tersebut valid. 

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 

penelitian kepada wanita usia subur di luar wilayah penelitian. Responden yang 

digunakan dalam uji validitas ini yaitu 30 orang wanita usia subur, sehingga dari 
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jumlah responden tersebut diketahui r tabel pada taraf signifikan 5% yaitu 0,361. 

Hasil uji validitas menggunakan komputerisasi menunjukkan semua soal 

pengetahuan yang berjumlah 10 soal dan 10 pernyataan menunjukkan r hitung 

lebih besar dari r tabel sehingga kuesioner dapat dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan terhadap alat ukur dalam bentuk kuesioner untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat konsistensi kepercayaan sehingga dapat 

dipahamiadan tidak menimbulkan perberdaan intepretasi dalam memahami 

pertanyaan. Menurut Arikunto 2018 uji reliabilitas dihitung dengan tekhnik 

Cronbach’s Alpha dengan bantuan program komputer.  

Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner kepada 30 orang wanita usia subur yang berada diluar wilayah 

penelitian. Hasil uji reliabilitas terhadap  10 pertanyaan pengetahuan didapat hasil 

nilai cronbach alpha 0,632 lebih besar dari nilai cronbach alpa sebesar 0,60 

sehingga dinyatakan reliabel. Sedangkan untuk 10 pertanyaan persepsi didapat 

hasil 0,797 lebih besar dari nilai cronbach alpa sebesar 0,69 sehingga dinyatakan 

reliable. 

 

F. Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah salah satu rangkaian kegiatan penelitian setelah 

pengumpulan data. Adapun langkah-langkah pengolahan data yang akan 

dilakukan sebagai berikut : 

 

 



30 
 

a. Editing 

Pengeditan dilakukan jika data yang masuk tidak memenuhi syarat atau 

tidak sesuai dengan kebutuhan. Pengeditan data dilakukan untuk melengkapi 

kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data mentah. 

Kekurangan dapat dilengkapi dengan mengulangi pengumpulan data atau dengan 

cara penyisipan (interpolasi) data. Kesalahan data dapat dihilangkan dengan 

membuang data yang tidak memenuhi syarat untuk dianalisis. Dilakukan dengan 

cara mengoreksi data yang telah diperoleh melalui kuesioner meliputi 

kelengkapan identitas ibu, pengetahuan dan sikap ibu serta kelengkapan dalam 

mengisi data untuk mencegah adanya kesalahan dalam memasukkan data. Dari 

data yang terkumpul semua dinyatakan lengkap karena dalam pengisian secara 

daring melalui google form telah diatur agar tidak ada pertanyaan yang terlewat, 

dan pengumpulan data secara luring dilakukan dengan pengawasan yang ketat.   

b. Coding 

Peneliti memberikan kode angka berdasarkan jawaban responden pada 

instrument dengan merubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka 

atau bilangan. Misalnya untuk variabel pengetahuan dilakukan koding 1=Baik dan 

2=Kurang. Untuk variabel persepsi 1=Positif dan 1=Negatif. Hal ini dimaksudkan 

untuk mempermudah dalam  melakukan analisis data.  

c. Entry data 

Data yang telah divalidasi dimasukkan ke dalam komputer secara manual 

lalu diolah dengan sistem komputerisasi dan disimpan untuk memudahkan. 
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d. Cleaning atau tabulasi 

Data yang sudah dimasukkan kemudian dicocokkan dan diperiksa kembali 

dengan data yang didapat di lembar observasi. Bila terdapat perubahan dan 

perbedaan hasil segera dilakukan pengecekan ulang, selanjutnya data yang sudah 

benar dianalisa. Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data sesuai dengan 

tingkat pengetahuan dan persepsi wanita usia subur. 

2. Analisis Data 

a. Uji Normalitas Data 

Sebelum dilakukan pengkategorian peran komunikasi serta pengetahuan 

responden, dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Apabila data 

berdistribusi normal, maka dalam pengkategorian digunakan nilai mean, 

sementara jika data tidak berdistribusi normal, maka digunakan nilai median. 

Adapun uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov, karena 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 85 orang (n>50). Data dikatakan 

berdistribusi normal jika ρ-value > 0,05. Hasil uji normalitas data dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 2.  

Hasil Uji Normalitas Data 

 

Variabel 
Kolmogorov-Smirnov 

Statistic df p-value 

Pengetahuan 0,371 85 0,000 

Persepsi  0,354 85 0,000 

 

 

 

 



32 
 

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui nilai p-value untuk skor 

pengetahuan dan persepsi tentang AKDR sebesar 0,000. Nilai p-value < 0,050, 

dapat disimpulkan bahwa distribusi data untuk pengetahuan adalah berdistribusi 

tidak normal, sehingga dalam pengkategorian digunakan nilai median. 

b. Analisis Univariat 

Analisis data secara univariat dilakukan untuk menggambarkan 

karakteristik masing-masing variabel independen yaitu pengetahuan dan variabel 

dependen yaitu persepsi. Data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi. Umumnya pada proses ini hanya menghasilkan distribusi dan 

persentasi dari setiap variabel (Setiawan, 2011). Persentase distribusi frekuensi 

akan digambarkan dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan  : 

X  = Hasil persentase 

f  = Frekuensi 

n  = Jumlah seluruh responden 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk menganalisis dua variabel yang diduga 

berhubungan (Notoatmodjo, 2012). Analisis hasil uji statistik menggunakan Chi-

square, yaitu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel. Variabel pengetahuan wanita usia subur tentang AKDR dengan persepsi 

(Notoadmodjo, 2010). Pada penelitian ini dilakukan analisis bivariat pada setiap 

variabel independen terhadap variabel dependen. Semua variabel yang diuji 

berbentuk kategorik dengan demikian analisis yang digunakan adalah uji statistik 
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Chi-Square (X2) dengan α = 0,05. Jika hasil uji menunjukkan p ≤ 0,05 maka 

hubungan antar variabel bermakna (signifikan), jika hasil uji menunjukkan > 0,05 

maka tidak ada hubungan antar variabel (Dahlan, 2011).  

G. Etika Penelitian 

Menurut Notoatmodjo (2012), etika penelitian adalah suatu pedoman etika 

yang berlaku untuk setiap kegiatan penelitian yang melibatkan antara pihak 

peneliti, pihak yang diteliti (subjek penelitian) dan masyarakat yang akan 

memperoleh dampak hasil penelitian tersebut. Masalah etika yang harus 

diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Menghormati martabat manusia (respect for person) 

Responden memiliki hak untuk memutuskan dengan sukarela bersedia ikut 

serta tanpa unsur paksaan dan memfasilitasi responden dengan informed consent. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga peneliti melakukan 

konfirmasi kepada pihak terkait di lokasi penelitian untuk pengambilan data, 

setelah mendapatkan persetujuan dari pihak Puskesmas termasuk pemegang 

program maka peneliti mengambil data sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. 

2. Prinsip etik berbuat baik (beneficience) 

Peneliti mengupayakan untuk memaksimalkan keuntungan dan 

meminimalkan kerugian bagi responden. Sebuah penelitian hendaknya 

memperoleh manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat pada umumnya, dan 

subjek penelitian pada khususnya. Penelitian ini tidak memberikan resiko kepada 

responden dan setelah penelitian ini dilakukan, data yang didapatkan dijaga 

kerahasiaannya dan identitas responden menggunakan inisial. 
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3. Keadilan (justice) 

Peneliti memperlakukan responden tanpa membedakan ras, suku, dan agama, 

hal ini akan dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada pihak Puskesmas 

tentang penelitian yang akan dilakukan, kemudian data yang diperoleh 

disesuaikan dengan tujuan penelitian untuk memenuhi jumlah sampel yang 

diperlukan dalam penelitian ini. Prinsip keterbukaan dan adil perlu dijaga oleh 

peneliti dengan kejujuran, keterbukaan, dan kehati-hatian. Untuk itu, lingkungan 

penelitian perlu dikondisikan sehingga memenuhi prinsip keterbukaan, yakni 

dengan menjelaskan prosedur penelitian  

 

,  


