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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Penentuan Lokasi dan Sasaran Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian telah dilakukan di Puskesmas Pekauman

Banjarmasin.

2. Sasaran penelitian

Sasaran penelitian adalah akseptor KB aktif suntik 3 bulan di

Puskesmas Pekauman Banjarmasin.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Notoatmodjo

(2014) metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk

mengetahui menggambarkan atau memotret masalah kesehatan, serta yang

terkait dengan kesehatan sekelompok penduduk atau orang yang tinggal

dalam komunitas tertentu.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian atau objek yang

diteliti (Notoatmodjo, 2014). Populasinya penelitian ini adalah seluruh

akseptor KB aktif kontrasepsi suntik 3 bulan di Puskesmas Pekauman

Banjarmasin berjumlah 521 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2014).

Sampel dalam penelitian adalah sebagian akseptor KB aktif kontrasepsi
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suntik 3 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin yang berjumlah 30

orang. Menurut Sujarweni (2014) secara umum untuk penelitian jumlah

sampel minimal untuk memperoleh hasil yang baik adalah 30 orang.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik

accidental sampling. Menurut Notoatmodjo (2014) pengambilan sampel

dengan teknik accidental sampling yaitu suatu teknik penentuan sampel

dengan mengambil sampel yang kebetulan ada atau tersedia.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah karakteristik akseptor KB aktif

dalam penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan.

2. Definisi Operasional

Tabel 3.1 Definisi Operasional Penelitian

No. Variabel Definisi
Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala

Ukur
Karakteristik yang terdiri dari :
a Usia lama waktu

hidup sejak
dilahirkan
sampai
penelitian
dilaksanakan

Ceklist 1. Berisiko (<20
tahun atau
>35 tahun)

2. Tidak
berisiko (20-
35 tahun)

Ordinal

b Paritas Jumlah anak
yang
dilahirkan
hidup

Ceklist 1. Nullipara
2. Primapara
3. Multipara
4. Grandemulti

para

Ordinal

c Pekerjaan Aktifitas atau
kegiatan
yang
dilakukan
akseptor KB
suntik 3
bulan

Ceklist 1. Bekerja
2. Tidak

bekerja

Nominal

d Tingkat
pendidikan

Tahap
pendidikan
yang telah
ditempuh
akseptor KB

Ceklist 1. Dasar
2. Menengah
3. Tinggi

Ordinal
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E. Pengumpulan Data

1. Jenis dan sumber data

a. Data primer

Data primer disebut juga data tangan pertama. Data primer

diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat

pengukuran atau alat pengambil data, langsung pada subjek sebagai

sumber informasi yang dicari (Saryono&Anggraini, 2013).

Data primer dalam penelitian ini berupa data karakteristik

akseptor KB aktif suntik 3 bulan yang didapatkan melalui lembar

ceklist. Sumber data dalam penelitian ini adalah akseptor kontrasepsi

KB aktif suntik 3 bulan yang menjadi responden.

b. Data sekunder

Data sekunder disebut juga data tangan kedua. Data sekunder

adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh

oleh peneliti dari subjek penelitian. Biasanya berupa data

dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Saryono &

Anggraini, 2013). Data sekunder dalam penelitian ini berupa jumlah

jumlah akseptor kontrasepsi suntik 3 bulan dan gambaran umum

(profil) Puskesmas Pekauman Banjarmasin. Sumber data ini diperoleh

dari Puskesmas Pekauman Banjarmasin.

2. Instrumen atau alat pengumpul data

Instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan dalam

penelitian ini berupa lembar ceklist.

3. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian lembar ceklis

oleh responden di wilayah kerja Puskesmas Pekauman Banjarmasin

dengan langkah-langkah sebagai berikut.
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a. Peneliti melakukan penelitian terhadap responden dengan terlebih

dahulu memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan penelitian

Peneliti

b. Mengisi lembar persetujuan dan permohonan sebagai responden.

c. Mengisi lembar ceklist yang telah diberikan oleh responden.

d. Lembar ceklis yang telah diisi, kemudian dikumpulkan dan diperiksa

kelengkapannya oleh peneliti.

F. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data terlebih dahulu data harus diolah

dengan tujuan mengubah data menjadi informasi. Dalam statistik, informasi

yang diperoleh digunakan untuk proses pengambilan keputusan, terutama

dalam pengkajian hipotesis, dalam proses pengolahan data penelitian ini

terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu:

1. Setelah dilakukan pengumpulan data melalui lembar ceklist dilakukan

pengolahan data, yaitu:

a. Editing

Hasil lembar ceklist dari lapangan harus dilakukan

penyuntingan (editing) terlebih dahulu. Secara umum editing adalah

merupakan kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan isian ceklist

tersebut.

b. Coding sheet (membuat lembaran kode)

Setelah semua lembar ceklist di edit atau disunting, selanjutnya

dilakukan pengkodean atau coding yakni mengubah data berbentuk

kalimat atau huruf menjadi data angka atau bilangan.
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c. Data entry (memasukan data)

Data yakni jawaban-jawaban dari masing-masing responden

yang dalam bentuk kode (angka atau huruf) dimasukkan kedalam

program atau softwer komputer. Salah satu paket program yang

paling sering digunakan untuk entry data adalah paket program

statistic komputer.

d. Cleaning (pembersihan data)

Apabila semua data dari setiap sumber data atau responden

selesai dimasukkan, perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan

kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan kode.

2. Analisis data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah analisa

univariat. Analisis ini hanya menjelaskan distribusi frekuensi dan

persentase karakteristik akseptor KB aktif dalam pemilihan kontrasepsi

suntik 3 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin. Data penelitian ini

akan dianalisis dengan cara mengkonversikan nilai menggunakan rumus

sebagai berikut.
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Keterangan :

P : persen yang dicari,    f : frekuensi,    n : jumlah sampel


