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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

      Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitik dengan 

pendekatan cross sectional study, yang bertujuan untuk meneliti 

Faktor-Faktor yang berhubungan dengan penggunaan alat 

kontrasepsi Hormonal di Wilyah Kerja Puskesmas Kadia Kota Kendari 

Tahun 2018 dalam waktu yang bersamaan atau point time approach. 

Pendekatan Cross-Sectional Study, artinya tiap subjek penelitian 

hanya diobservasi sekali saja terhadap beberapa variabel dalam 

waktu yang bersamaan, (Notoadmodjo, 2010). 

B.   Waktu dan Tempat Penelitian 

    Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 

2018 dan bertempat di Wilayah Kerja Puskesmas Jati Raya Kota 

Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. 

C. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang 

menggunakan alat kontrasepsi di Wilayah Kerja Puskesmas Jati 

Raya Kota Kendari yang berjumlah 50 ibu rumah tangga. 
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b. Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan sampel acak sederhana (simpel random sampling) 

sehingga besar sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 sampel. 

Adapun tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

berdasarkan rumus Notoadmodjo 2005 yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

n        = Ukuran Sampel 

N       = Ukuran Populasi 

d       = Tingkat kesalahan pengambilan sampel ( d =0,05) 

D. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Penggunaan Kontrasepsi Hormonal yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah ibu yang sudah berumah tangga yang 
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mengikuti KB dengan menggunakan alat kontrasepsi hormonal di 

wilayah kerja Puskesmas Kadia Kota Kendari.  

2. Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan ibu yang sudah rumah tangga mengenai alat 

kontrasepsi hormonal. 

Kriteria objektif :  

Menggunakan            :  Bila jawaban responden memperoleh nilai   

                                      ≥ 50 % dari total skor maksimal. 

Tidak menggunakan  :  Bila jawaban responden memperoleh nilai    

           < 50% dari total skor maksimal. 

 

 

 

 

Dimana: 

I = Interval Skor tertinggi = 1x10 =10 (100%) 

R = Range (100 - 0 = 100) Skor terendah = 0 x 10 = 0 (0%) 

K = Jumlah kategori (2) 

Interval Kelas: 

          100 

I =                  = 50 % 

            2 

(Notoatmodjo 2010). 
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3. Dukungan suami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

Dukungan suami pada ibu/istri dalam menggunakan alat 

kontrasepsi hormonal dalam melakukna KB. 

Kriteria objektif : 

  Menggunakan : Jika suami ibu mengetahui menginginkan dan 

mengantar ibu ke puskesmas  untuk 

menggunakan alat kontrasepsi. 

Tidak Menggunakan : Jika suami ibu tidak mengetahui   

mengingingkan  dan mengantar ibu ke  

puskesmas untuk menggynakan alat 

kontrasepsi hormonal. 

4. Dukungan Petugas Kesehatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah dukungan petugas kesehatan kepad ibu yng melakukam KB 

demgan menggunakan alat kontra sepsi hormonal. 

Kriteria objektif : 

Menggunakan : Bila jawaban responden memperoleh nilai  ≥ 50 % 

dari  total skor maksimal. 

Tidak Menggunakan  :  Bila jawaban responden memperoleh nilai  

< 50% dari total skor maksimal, 

(Notoatmodjo 2010). 
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Dimana: 

I = Interval Skor tertinggi = 1 x 6 = 6 (100%) 

R = Range (100 - 0 = 100) Skor terendah = 0 x 6 = 0 (0%) 

K = Jumlah kategori (2) 

Interval Kelas: 

          100 

I =                  = 50 % 

            2 

(Notoatmodjo 2010). 

E. Instrumen Penelitian 

          Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

kuesioner yang berupa daftar pertanyaan yang di dalamnya terdapat 

pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut variabel-variabel dalam 

penelitian ini yang meliputi alat kontarsepsi hormonal, dukungan 

suami, dukungan petugas kesehatan, dan pengetahuan. 

F. Tehnik Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh dari jawaban responden atas 

pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan kuesioner. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan  

dan studi kepustakaan dengan mengumpulkan buku-buku yang 

berhubungan dengan penelitian ini.  
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G. Tehnik Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari lapangan dikoreksi kebenarannya 

(editing) dan dikelompokkan, selanjutnya ditabulasi untuk 

dimasukkan dalam tabel analisis deskriptif yang diolah secara 

elektronika yaitu dengan komputer yang menggunakan program 

software microssof exel 2007. 

2. Analisa Data 

Data yang sudah diedit, diolah dan dianalisis secara 

komputerisasi. Adapun analisa yang dilakukan adalah dengan 

cara : 

a. Analisa Univariat 

Dilakukan secara deskriptif pada masing-masing variabel 

dengan analisis pada distribusi frekuensi. 

 

b. Analisa Bivariat 

Dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen pada analisis 

ini digunakan uji chi-square x2 (Sabri, 2006). 

Rumus chi-square sebagai berikut : 

𝑥2 =
n (ad − bc)

(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)
 

Keterangan :  

n              = Jumlah sampel 
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a, b, c, dan d = seluruh hasil penilaian dari seluruh variabel. 

 

Variabel Bebas 

Variabel Terikat 

(+) (-) 

(+) A B 

(-) C D 

Interprestasi hasil uji, dengan menggunakan taraf kepercayaan 

95%  (α = 0,05). 

Kriteria penolakan : 

a. Bila x2 hitung > x2 tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

b. Bila x2 hitung < x2 tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Untuk mengetahui besar hubungan antara variabel yang di 

koefisien phi (φ) dengan rumus : 𝜑 = √
𝑋2

n
 

H. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi dan tabel hubungan antara variabel yang kemudian 

dinarasikan. 


