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BAB  IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang terdiri atas beberapa 

komponen yang menyatu satu sama lain untuk memperoleh data dan fakta dalam 

rangka menjawab pertanyaan atau masalah dalam penelitian (Lapau, 2012). Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif korelasional dengan 

menggunakan pendekatan cross sectional. Penelitian korelasional bertujuan untuk 

mengungkapkan hubungan korelatif antarvariabel. Hubungan korelatif mengacu pada 

kecenderungan bahwa variasi suatu variabel diikuti oleh variasi variabel yang lain. 

Dengan demikian, pada rancangan penelitian koresional peneliti melibatkan minimal 

dua variabel. Pendekatan cross sectional (hubungan dan asosiasi). Penelitian cross sectional 

adalah jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran atau observasi data 

variabel independen dan dependen hanya satu kali pada satu saat. Pada jenis ini, 

variabel dependen dan independen dinilai secara simultan pada satu saat, jadi tidak 

ada tindak lanjut (Nursalam, 2014). 
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4.2 Kerangka Kerja Penelitian 

Kerangka penelitian merupakan tahapan dalam penelitian. Pada kerangka 

penelitian akan dijelaskan alur penelitian dari menentukan populasi sampai 

menentukan kesimpulan (Nursalam, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kerangka Kerja Penelitian 

 

4.3 Populasi, Sampel Dan Teknik Sampling 

4.3.1 Populasi 

Populasi penelitian adalah sekolompok subjek atau data dengan karakteristik 

tertentu. Dalam populasi dijelaskan secara spesifik tentang siapa atau golongan mana 

yang menjadi sasaran penelitian tersebut (Firdaus & Zamzam, 2018). Populasi dalam 

Desain Penelitian : Cross Sectional 

Populasi : 32 Pasien IMS 

Teknik Pengambilan Sampel : 

“ Accidental Sampling” 

Variabel Dependen : 

Perilaku pencegahan penularan IMS 

Variabel Independen : 

Persepsi sakit  Pasien IMS 

Pengukuran dengan kuesioner Pengukuran dengan kuesioner 

Analisis Bivariat 

Fisher’s Exat test 

Jika P value <α (0, 05) maka  H0 

ditolak dan H1 diterima yang berarti 

ada hubungan 
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penelitian ini adalah 124 pasien IMS. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu pasien 

yang melakukan kunjungan pengobatan di UPT Puskesmas Dinoyo. 

4.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin memepelajari semua 

yang ada pasa populasi tersebut (Firdaus & Zamzam, 2018). Sampel dari penelitian 

ini yaitu 32 pasien IMS yang melakukan kunjungan pengobatan di UPT Puskesmas 

Dinoyo. 

4.3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh dalam pengambilan 

sampel, agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan subjek 

penelitian. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian adalah Accidental Sampling. 

Accidental Sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipanadang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data 

(Sugiyono, 2016). 

 

4.4 Variabel Penelitian 

4.4.1 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini persepsi sakit pasien IMS. 

4.4.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku pencegahan penularan 

IMS. 
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4.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah batasan dari pengertian yang digunakan sebagai 

pedoman serta untuk menentukan teknik validasi instrumen penelitian yang 

digunakan. Definisi operasional juga harus ditulis secara jelas, tepat dan tidak 

membingungkan supaya pembaca dapat memahami tentang data yang ada 

secara keseluruhan sebelum dilakukannya penelitian (Yaumi & Damopoli, 

2014). 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Alat Ukur Skala 

Data 

Skor 

Variabel 
Independen: 
Persepsi 
sakit pasien 
IMS 

Persepsi sakit 
merupakan 
penilaian 
individu 
(pasien IMS) 
tentang 
penyakit 
yang dialami 
saat ini. 

- Persepsi 
keseriusan 

- Persepsi 
kerentanan 

- Persepsi 
manfaat 

- Persepsi 
hambatan 

- Kepercayaan 
diri 

- Petunjuk 
bertindak 

Kuesioner Nominal Di ukur 
menggunakan 
Skala Likert 
Persepsi Positif 
(2) 
Persepsi Negatif 
(1) 

Variabel 
Dependen: 
Perilaku 
pencegahan 
IMS  
 

Perilaku 
pencegahan 
IMS 
merupakan 
cara yang 
dilakukan 
pasien IMS 
untuk 
mencegah 
agar 
pasangannya 
tidak terkena 
IMS. 

- Pengetahuan 
tentang IMS 

- Sikap 
terhadap 
penyakit IMS 

- Tindakan 
pencegahan 
IMS 

Kuesioner Ordinal Di ukur 
menggunakan 
Skala Likert 
 
Buruk = 0%-
50% 
Baik = 51%-

100% 

 

 

4.6 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di UPT Puskesmas Dinoyo Kota Malang 
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4.7 Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan dari bulan Maret sampai April tahun 2019. 

 

4.8 Instrumen Penelitian 

4.8.1 Kuesioner persepsi penyakit pasien IMS 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi kertas yang 

berisi pernyataan atau pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh responden (Muharto, 

2016). Pada penelitian ini menggunakan kuesioner dari Wulandari dkk, (2016) yaittu 

kuesioner Health Belief Model (HBM) yang telah dimodifikasi pada beberapa item 

pertanyaan.  Kuesioner HBM menggunakan kuesioner dengan bentuk pernyataan 

tertutup berdasarkan skala likert dengan pilihan jawaban bertingkat yaitu sangat 

setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan tidak setuju. Kuesioner ini berisi 20pertanyaan 

yaitu tentang persepsi keseriusan, persepsi kerentanan, persepsi hambatan, persepsi 

manfaat, kepercayaan diri, dan petunjuk bertindak. Sistem penilaian kuesioner 

persepsi sakit mulai dari 1-5. Responden akan memperoleh skor 5 jika menjawab 

“sangat setuju”, skor 4 jika menjawab “setuju”, skor 3 jika menjawab “ragu-ragu”, 

skor 2 jika menjawab “tidak setuju”, dan skor 1 “sangat tidak setuju”. Skala data yang 

digunakan yaitu skala nominal yaitu skala yang tidak bertingkat yang hasilnya dalam 

bentuk kategori. Untuk mendapatkan hasil dalam bentuk kategori, peneliti terlebih 

dahulu menghitung kedalam bentuk numerik lalu kemudian hasil akhir yang 

disimpulkan adalah dalam bentuk kategori. Keterangan mengenai kategori 

pengukuran skala Likert yaitu 0%-50% negatif dan 51%-100% positif. 

Berikut merupakan perhitungan rumus yang digunakan untuk menentukan 

skoring per bobot indikator dan total keseluruhan. Perhitungan pada setiap indikator 

di hitung satu per satu sebanyak enam indikator tersebut, setelah hasil didapAtkan 
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lalu dijumlahkan total keseluruhan di bagi enam untuk mendapatkan skor terakhir 

sehingga hasil tersebut dapat menyimpulkan jawaban dari kuesioner. 

 

Skor  Nilai Jawaban : (Total skor jawaban x bobot per soal) 

Contoh   : (5+5+5) x 5 = 75 

Skor Indikator  :(Skor jawaban responden : Total skor tertinggi ) x 100 

Contoh   : (75 : 75) x 100 = 100 

Skor keseluruhan Persepsi : (Total skor tiap indikator) : 6 

Contoh   : (100 + 100 + 100+ 100 + 100 + 100) : 6 

 : 100 

Kriteria Penilaian: 

Poitif = ≥ 50% 

Negatif = ≤ 50% 

 

Jika didapatkan responden yang menjawab pernyataan sama dengan skor 

tertinggi maka hasil yang di dapatkan adalah 100% yang berarti persepsi positif, 

sedangkan untuk responden yang memperoleh skor dibawah 50% dikategorikan 

sebagai persepsi negatif. 

Tabel 4.2 Kisi-kisi Kuesioner Persepsi Sakit 
No. Indikator Pertanyaan Nilai per 

soal X 

bobot 

Bobot 

per 

soal 

Total Skor 

Keseluruhan 

  Jumlah Nomor    

1 Persepsi keseriusan  3 1,2,3 25 5 75 

2 
Persepsi 
kerentanan  

3 4,5,6 
25 5 

75 

3 Persepsi manfaat 3 7,8,9 25 5 75 

4 Persepsi hambatan 3 10,11,12 25 5 75 

5 Kepercayaan diri 3 13,14,15 26 5 75 

6 Petunjuk bertindak 5 16,17,18,19,20 15 3 75 
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4.8.2 Kuesioner perilaku pencegahan penularan IMS 

Kuesioner perilaku pencegahan penularan IMS menggunakan kuesioner dari 

Gravata et al (2016) yaitu Sexually Transmited Disease Questionnaire, yang telah 

dimodifikasi dan ditambahkan beberapa pertanyaan oleh peneliti. Kuesioner berisi 23 

pertanyaan mengenai pengetahuan terhadap IMS, sikap, dan perilaku pencegahan 

IMS. Pengukuran dari hasil kuesioner menggunakan skala likert. 

Berikut merupakan perhitungan rumus yang digunakan untuk menentukan 

skoring per bobot indikator dan total keseluruhan. Perhitungan pada setiap indikator 

di hitung satu per satu sebanyak enam indikator tersebut, setelah hasil didapAtkan 

lalu dijumlahkan total keseluruhan di bagi enam untuk mendapatkan skor terakhir 

sehingga hasil tersebut dapat menyimpulkan jawaban dari kuesioner. 

 

Skor  Nilai Jawaban : (Total skorjawaban x bobot per soal) 

Contoh   : (5+5+5+5+5+5+5) x 6,5 = 225 

Skor Indikator  :(Skor jawaban responden : Total skor tertingi ) x 100 

Contoh   : (225 : 225) x 100 = 100 

Skor keseluruhan Perilaku : (Total skor tiap indikator) : 3 

Contoh   : (100+100 +100) : 3 

 : 100 

Kriteria Penilaian: 

 Baik = ≥ 50% 

Buruk = ≤ 50% 

 

Jika didapatkan responden yang menjawab pertanyaan sama dengan skor 

tertinggi maka hasil yang di dapatkan adalah 0% - 50% yang berarti perilakunya 
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termasuk ke dalam kategori buruk, skor  51%-100% dikategorikan sebagai perilaku 

baik. 

Tabel 4.3 Kisi-kisi Kuesioner Perilaku pencegahan penularan IMS 
No. Indikator Pertanyaan Nilai 

per soal 

X bobot 

Bobot 

per soal 

Total Skor 

Keseluruhan 

  Jumlah Nomor    

1 
Pengetahuan tentang 
IMS 

7 1,2,3,4,5,6,7 
33 6,5 

225 

2 
Sikap terhadap penyakit 
IMS 

7 1,2,3,4,5,6,7 
33 6,5 

225 

3 
Tindakan pencegahan 
IMS 

9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
25 2.9 

225 

 

4.9 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.9.1 Uji Validitas 

Instrumen pada penelitian ini menggunakan dua kuesioneryaitu kuesioner 

Health Belief Model (HBM)dan Sexually Transmited Disease Questionnaire yang telah 

dimodifikasi. 

Perlu dilakukan uji validitas instrumen dalam mengumpulkan data. Uji 

validitas merupakan suatu pengukuran yang dapat menunjukkan tingkat kevalidan 

dan kesasihan instrument (Arikunto, 2010). Pengujian instrument dilakukan dengan 

menggunakan ujikorelasi bivariat Pearson pada SPSS for Windows 16. Pengujian 

menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikan 0,05. Kriteria pengujian adalah 

sebagai berikut : 

1. Pertanyaan dkatakan valid jika nilai probabilitas (signifikan) <0,05. 

2. Pertanyaan dikatakan tidak valid jika nilai probabilitas (signifikan) >0,05. 

Uji validitas tahap pertama disebarkan di puskesmas yang memiliki kriteria 

yang hampir sama dengan responden penelitian. Hasil uji validitas pada kuesioner 

Persepsi Sakit berjumlah 22 item, 10 item dinyatakan valid dengan nilai korelasi 0.007 
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dan tertinggi 0.038. Pada kuesioner Perilaku pencegahan penularan IMS pertanyaan 

berjumlah 26 item, 14 item dinyatakan valid dengan nilai korelasi 0.004 dan tertinggi 

0.039. Hasil uji yang tidak valid kemudian item pertanyaan diubah lalu disebar 

kembali. 

Uji validitas tahap kedua, yaitu dengan menyebar kembali kuesioner yang 

telah dimodifikasi kepada 10 responden. Kuesioner kedua yang disebar adalah dua 

kuesioner yaitu Kuesioner Persepsi Sakit yang berjumlah 22 item dan soal yang 

dinyatakan valid berjumlah 20 item dengan nilai korelasi 0,007 dan tertinggi 0,049, 

sedangkan yang dinyatakan tidak valid berjumlah 2 item lalu pertanyaan tidak 

validtersebutdihapus. Pada kuesioner Perilaku pencegahan IMS yang berjumlah 26 

item dan soal yang dinyatakan valid berjumlah 23 item dengan nilai korelasi 0,004 dan 

tertinggi 0,040, sedangkan yang dinyatakan tidak valid berjumlah 3 item lalu item 

tersebut dihapus. Jadi, kuesioner persepsi sakit yang dinyatakan valid bejumlah 20 

item pertanyaan dan kuesioner perilaku pencegahan penularan IMS yang dinyatakan 

valid berjumlah 23 item pertanyaan.Item pernyataan yang dinyatakan valid tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur variabel mengenai persepsi sakit dan perilaku 

pencegahan penularan IMS. 

4.9.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah hasil 

pengukuran atau pengamatan akan tetap sama jika dilakukan berkali-kali dan dalam 

kurun waktu yang lama (Nursalam, 2014). Uji reliabilitas ini menggunakan rumus 

Cronbach alfa dengan bantuan computer menggunakan software SPSS versi 16 for 

window. Dinyatakan bahwa kuesioner reliabel jika nilai Cronbach alfa >0,60 dinyatakan 

tidak reliabel jika nilai Cronbach alfa <0,60. 
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Hasil perhitungan uji reliabilitas diketahui nilai Cronbach alfa pada kuesioner 

Persepsi Sakit sebesar 0,759 dan untuk kuesioner Perilaku pencegahan penularan IMS 

0,760, sehingga kuesioner tersebut dinyatakan reliabel dan dapat digunakan dalam 

penelitian. 

 

4.10 Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subjek dan proses 

pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian. Langkah-

langkah dalam pengumpulan data bergantung pada rancangan penelitian dan teknik 

instrumen yang digunakan (Nursalam, 2014). Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

4.10.1 Tahap Persiapan 

1. Mempersiapkan surat izin penelitian yang akan disampaikan kepada pihak 

yang berkepentingan. 

2. Mempersiapkkan alat dan bahan serta teknik yang akan dilakukan peneliti 

untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan komunikasi 

langsung, sebagai alat pengumpul data adalah lembar kuesioner. 

3. Membagi tim yang terdiri dari dua sampai tiga orang untuk membagikan 

kuesioner kepada calon responden. 

4. Melakukan briefing terlebih dahulu kepada asisten peneliti sebelum 

membagikan kuesioner. 

5. Lembar kuesioner berisi pernyataan dan pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi responden. Cara pengisian angket dengan 

memberikan tanda checklist dan menjawab pertanyaan yang telah disusun 

oleh peneliti. 
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4.10.2 Tahap pelaksanaan 

1. Menunggu pasien yang selesai melakukan kunjungan pengobatan IMS di 

depan laboratorium, lalu setelah itu pasien di hampiri. 

2. Permintaan persetujuan dengan memberikan lembar informed consent dengan 

diberi penjelasan secara lisan dan tertulis tentang tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan hak responden. 

3. Peneliti dan asisten peneliti membagikan kuesioner pada semua responden 

yang berkunjung ke klinik IMS,  

4. Mendampingi dan memberikan waktu kepada responden untuk mengisi dan 

mengumpulkan lembar instrument penelitian, kemudian setelah itu 

dikumpulkan dan dicek ulang. 

5. Setelah responden selesai mengisi, kuesioner dikumpulkan kembali kepada 

peneliti. 

6. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada responden atas kerjsama dan 

waktu yang disediakan. 

7. Setelah pengisian kuesioner selesai, peneliti akan memilah hasil kuesioner 

dari responden yang positif mengidap penyakit IMS. 

4.10.3 Tahap pengolahan data 

Pengolahan data merupakan suatu kegiatan mengubah data awal menjadi data 

yang memberikan informasi ke tingkat yang lebih tinggi. Menurut Rajab (2008), 

langkah-langkah dalam pengolahan data yaitu sebagai berikut: 

1. Editing (Penyuntingan Data) 

Hasil wawancara atau angket yang diperoleh atau dikumpulkan melalui 

kusioner perlu di sunting (edit) terlebih dahulu. Secara umum editing adalah 
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merupakan kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan isian formulir atau 

kuesioner. 

2. Coding 

Setelah semua kuesioner diedit atau disunting selanjutnya dilakukan 

pengkodean atau coding yaitu mengubah data berbentuk kalimat atau huruf 

menjadi data angka atau bilangan. 

3. Tabulating 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara menghitung data dari jawaban kuesioner 

responden yang sudah diberi kode, kemudian dimasukkan ke dalam table. 

4. Memasukkan Data (Data Entri) atau processing 

Memasukkan data yaitu jawaban dari masing-masing responden dalam 

bentuk kode (angka atau huruf) dimasukkan kedalam program atau software 

computer. 

5. Pembersihan data (Cleaning) 

Apabila semua data dari setiap sumber data atau responden selesai 

dimasukkan, perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan adanya 

kesalahan-kesalahan kode, ketidak lengkapan dan sebagainya, kemudian 

dilakukan pembetulan atau koreksi. Proses ini disebut pemberishan data 

(data cleaning). 

 

4.11 Analisa Data 

Analisa data untuk mengidentifikasi hubungan antara persepsi sakit pasien 

IMS dengan perilaku pencegahan penularan IMS pada pasangan adalah Analisa 

univariat dan Analisa bivariat. 
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1. Analisis Univariat 

Menurut Notoadmodjo (2010), analisa univariat yaitu menganalisa terhadap 

tiap variabel dari hasil tiap penelitian untuk menghasilkan distribusi frekuensi 

dan presentase dari tiap variabel. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah Analisa yang dilakukan lebih dari dua variabel 

(Notoadmodjo, 2010).Analisa ini digunakan untuk menguji hubungan 

persepsi sakit IMS dengan perilaku pencegahan penularan IMS pada pasangan 

di UPT Puskesmas Dinoyo. Analisa data menggunakan Uji Fisher’s Exat. 

Fishes’s Excat test digunakan sebagai uji alternatif untuk tabel silang 

(kontingensi) 2x2 dimana uji Chi Square tidak memenuhi syarat untuk 

dilakukan. Fisher’s Exat test merupakan uji komparatif non parametrik yang 

dilakukan pada dua variabel, dimana skala data variabel adalah nominal. Uji 

dapat digunakan untuk data yang kurang dari 40 (Endra, 2017). Pengambilan 

keputusan dalam penelitian ini, apabila p value<α (0,05) maka H0 ditolak dan 

H1 diterima yang berarti ada hubungan persepsi sakit IMS dengan perilaku 

pencegahan penularan IMS pada pasangan di UPT Puskesmas Dinoyo. 

 

4.12 Etika Penelitian 

Hal penting yang harus diperhatikan oleh peneliti yaitu “Ethical Principles”. 

Etika penelitian harus diperhatikan karena manusia mempunya hak asasi dalam 

kegiatan penelitian (Notoadmodjo, 2012). Dalam melaksanakanpenelitian ini, peneliti 

mengajukan permohonan izin kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapat 

persetujuan melakukan penelitian di UPT Puskesmas Dinoyo. Prinsip-prinsip etika 

penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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4.12.1 Lembar Persetujuan Menjadi Responden (Informed Consent) 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Sebelum lembar 

persetujuan diberikan pada subyek penelitian, peneliti menjelaskan terlebih dahulu 

maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan serta manfaat dilakukannya penelitian 

tersebut. Stelah diberikan penjelasan, lembar persetujuan diberikan kepada subyek 

penelitian. Jika subyek penelitian bersedia di teliti maka mereka harus 

menandatangani lembar persetujuan, namun jika subyek penelitian menolak untuk 

diteliti mereka harus menandatangani lembar persetujuan, namun jika subyek 

penelitian menolak untuk diteliti maka peneliti tidak akan memaksa dan tetap 

menghormati haknya. 

4.12.2 Tanpa Nama (Anonimity) 

Anonimity merupakan masalah etika dalam keperawatan dengan cara tidak 

memberikan nama responden pada lembar alat ukur hanya menuliskan kode pada 

lembar pengumpulan data. Untuk menjaga kerahasiaan subyek penelitian, peneliti 

tidak mencantumkan Namanya pada lembar pengumpulan data, cukup dengan inisial 

dan memberi nomor pada masing-masing lembar tersebut. 

4.12.3 Kerahasiaan (Confidentiality) 

Confidentiality merupakan masalah etika dengan membrikan jaminan 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. 

Kerahasiaan semua informasi yang diperoleh oleh subyek penelitian dijamin oleh 

peneliti, hanya kelompok data tertentu saja yang akan disajikan atau dilaporkan pada 

hasil penelitian. 

 


