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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan ialah survey analytical dengan 

pendekatan cross sectional yaitu suatu penelitian untuk mempelajari 

dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek, cara pendekatan, 

observasi atau pengumpulan data baik variabel risiko atau sebab 

(independent variable) maupun variabel akibat (dependent variable) 

dilakukan secara bersama-sama atau sekaligus pada suatu saat (point time 

approach) (Notoatmodjo, 2012).  

 

4.2. Populasi dan Sampel 

4.2.1. Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh akseptor kontrasepsi hormonal 

suntikan Depo Provera di Puskemas Krembangan Selatan Kota Surabaya. 

 

4.2.2. Sampel 

Pemilihan sampel didasarkan pada syarat-syarat yang ditentukan dalam 

kriteria inklusi. Kriteria inklusi meliputi: 

a. Akseptor kontrasepsi suntikan Depo Provera yang pemakaiannya minimal 

selama 6 bulan di Puskesmas Krembangan Selatan Kota Surabaya 

b. Bersedia mengisi surat persetujuan sebagai responden 

c. Memiliki Kartu Status Peserta KB 
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d. Setiap akseptor tercatat jelas data berat badan dan tekanan darah 

sebelum dan selama pemakaian kontrasepsi suntikan Depo Provera di 

Rekam Medik Puskemas Krembangan Selatan Kota Surabaya. 

Kriteria eksklusi didasarkan pada syarat-syarat yang ditentukan dalam 

kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi meliputi: 

a. Data Rekam Medik tidak lengkap 

b. Akseptor KB mengikuti beberapa metode kontrasepsi secara tidak teratur 

c. Mempunyai riwayat hipertensi, penyakit ginjal, dan Diabetes Mellitus 

d. Merokok 

e. Mengkonsumsi alkohol 

Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Besarnya 

sampel penelitian ditentukan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. 

 

4.3. Variabel Penelitian 

4.3.1. Variabel Independen 

Variabel bebas (independent variable) merupakan variabel risiko atau 

sebab dari penelitian ini adalah lama pemakaian kontrasepsi hormonal 

suntikan Depo Provera, umur akseptor dan peningkatan berat badan. 

 

4.3.2. Variabel Dependen 

Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel akibat atau efek 

dari penelitian ini adalah peningkatan tekanan darah. 
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4.4. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Puskemas Krembangan Selatan Kota 

Surabaya. Pengambilan data penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 

sampai Desember 2013. 

 

4.5. Instrumen Penelitian 

4.5.1. Instrumen 

Instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

Kartu Status Peserta KB dari Rekam Medik yang digunakan di Puskemas 

Krembangan Selatan Kota Surabaya, alat tulis, lembar observasi dan 

melakukan observasi pada responden dengan menggunakan timbangan 

berat badan untuk mengetahui berat badan responden saat penelitian 

dilakukan. Serta melakukan observasi pada responden penelitian untuk 

mengetahui tekanan darah responden dengan menggunakan alat pengukur 

tekanan darah (sphygmomanometer), pengukuran dilakukan pada responden 

dalam posisi tidur terlentang dan tempat pengukuran berada di lengan kanan 

atas. 

 

4.5.2. Uji Coba Instrumen 

Instrumen yang digunakan pada responden dalam penelitian ini untuk 

mengukur berat badan menggunakan timbangan berat badan bermerk 

“CAMRY” dan untuk mengukur tekanan darah adalah sphygmomanometer 

bermerk “Meiden Medical” yang sudah diuji validitas dan reabilitasnya 

sehingga tidak perlu uji validitas dan reabilitas lagi. 



43 

 

	  

 

4.6. Definisi Istilah/Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel-Variabel Penelitian 

No. Variabel Definisi 
Operasional 

Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

1 Lama 
pemakaian 
kontrasepsi 
hormonal 
suntikan 
Depo 
Provera 

Panjangnya 
waktu 
seseorang 
memakai 
kontrasepi 
Depo Provera 
yang dimulai 
ketika 
seseorang 
pertama kali 
mendapatkan 
suntikan Depo 
Provera sampai 
penelitian ini 
dilakukan 
 

Kartu Status 
Peserta KB 
dari Rekam 
Medik 

Lama 
pemakaian 
dalam tahun 
 
1. Baru: < 2 

tahun 
2. Lama: ≥ 

2 tahun 
 

Ordinal  

 

 

 

 

 

 

2 Peningkatan 
tekanan 
darah 

Perubahan 
tekanan darah  
sebelum 
menggunakan 
kontrasepsi 
Depo Provera 
sampai pada 
waktu 
penelitian ini 
dilakukan yang 
dinyatakan 
dalam mmHg 

Kartu Status 
Peserta KB 
dari Rekam 
Medik dan 
pengukur-an 
tekanan 
darah 
responden 
dengan 
menggunak
an alat 
sphygmoma
nometer 
(alat 
pengukur 
tekanan 
darah) 
dinyatakan 
dengan 
satuan 
mmHg 
 

1. Tidak 
Mening-
kat  

2. Mening-
kat  

Nominal 

3 Umur 
akseptor 

Umur 
responden 
sejak lahir 
sampai 
penelitian ini 
dilakukan 

Kartu Status 
Peserta KB 
dari Rekam 
Medik 

1. Dewasa 
Muda: 
17-35 
tahun 

2. Dewasa 
Tua: > 35 
tahun 

Ordinal 



44 

 

	  

4 Peningkatan 
berat badan 

Perubahan 
berat badan  
sebelum 
memakai 
kontrasepsi 
Depo Provera 
sampai pada 
waktu 
penelitian ini 
dilakukan yang 
dinyatakan  
dalam  
kilogram 

Kartu Status 
Peserta KB 
dari Rekam 
Medik dan 
pengukur-an 
berat badan 
responden 
dengan 
menggunak
an 
Timbangan 
Berat Badan 
dinyatakan 
dengan 
satuan Kg 
 

1.  Tidak 
Mening-
kat 

2. Mening-
kat 

Nominal 

 
 

4.7. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data yang diambil 

dari Kartu Status Peserta KB di Puskesmas Krembangan Selatan Kota 

Surabaya yang menggunakan kontrasepsi hormonal suntikan Depo Provera 

dengan cara mencatat seluruh pemakai kontrasepsi Depo Provera yang 

kemudian dipilih lagi berdasarkan kriteria inklusi peneliti dan semua akseptor 

yang telah memenuhi kriteria inklusi tersebut dijadikan sampel dan dicatat 

data identitas akseptor, umur, lama pemakaian, berat badan dan tekanan 

darah sebelum pemakaian Depo Provera tersebut ke dalam lembar 

observasi. Kemudian melakukan observasi pengukuran berat badan 

menggunakan timbangan berat badan dan pengukuran tekanan darah 

menggunakan sphymomanometer saat penelitian ini dilakukan. Semua data 

yang terkumpul dicatat, selanjutnya dilakukan analisis data. 
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4.8. Analisis Data 

4.8.1. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul kemudian peneliti melakukan pengolahan data 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Editing Data: lembar observasi yang berasal dari data responden 

diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya antara kriteria data yang 

diperlukan untuk tujuan penelitian. Tahap ini merupakan kegiatan peneliti 

untuk mengedit data yang telah terkumpul apakah sesuai dengan tujuan 

awal penelitian. 

2. Coding Data: tahap memberikan kode pada data yang telah dikumpulkan, 

dengan memberikan kode sehingga mempermudah untuk pengolahan 

data. 

3. Entry Data atau Processing Data: mengisi kolom-kolom sesuai dengan 

jawaban masing-masing responden dalam bentuk “kode” dimasukkan ke 

dalam komputer menggunakan program SPSS for Windows versi 20.0. 

4. Cleaning Data: apabila semua data dari setiap responden selesai 

dimasukkan, perlu di cek kembali untuk melihat kemungkinan adanya 

kesalahan-kesalahan kode, ketidaklengkapan, dan sebagainya, kemudian 

dilakukan pembetulan atau koreksi. 

 

4.8.2. Analisis Data 

Analisis dilakukan terhadap variabel hasil penelitian. Analisis 

menghasilkan distribusi frekuensi dari tiap variabel.  Dalam analisis data 

suatu penelitian melalui prosedur bertahap antara lain: 
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1. Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian. Dalam analisis ini menghasilkan 

distribusi frekuensi dan presentase setiap variabel (Notoatmodjo, 2012). 

Variabel yang dideskripsikan dalam penelitian ini yaitu, lama pemakaian 

Depo Provera, umur akseptor, peningkatan berat badan, dan peningkatan 

tekanan darah. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan SPSS for 

Windows versi 20.0. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan atau berkorelasi (Notoatmodjo, 2012). 

Data yang sudah diolah dilakukan analisis dengan chi-square test (X2) 

dengan tingkat signifikan 0,05 dalam program SPSS for Windows versi 

20.0, rumus yang digunakan yaitu: 

X2 = Σ
h

ho

f
ff 2)( −

  

Keterangan: 

X2 = Nilai chi-square 

ƒ 0 = frekuensi yang diperoleh 

ƒ h = frekuensi yang diharapkan 

(Sujawerni, 2012) 

Dengan ketentuan bahwa jika nilai Chi-Square (X2) hitung lebih besar dari 

nilai Chi-Square (X2) table, maka hal tersebut menunjukkan bahwa lama 

pemakaian kontrasepsi Depo Provera, umur akseptor, dan peningkatan 

berat badan mempengaruhi terjadinya peningkatan tekanan darah pada 

akseptor. Sebaliknya, jika nilai Chi-Square (X2) hitung lebih kecil dari nilai 
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Chi-Square (X2) table, maka hal tersebut menunjukkan bahwa lama 

pemakaian kontrasepsi Depo Provera, umur akseptor, dan peningkatan 

berat badan tidak mempengaruhi terjadinya peningkatan tekanan darah 

pada akseptor.  

Hasil dianggap signifikan apabila derajat kemaknaan p < 0,05. 

Menurut Sujarweni (2012), pada studi cross sectional, estimasi risiko 

relative dinyatakan dengan rasio prevalensi (RP). RP dihitung dengan 

cara sederhana, yakni menggunakan tabel 2x2 “Penyakit” dapat diganti 

dengan “Peningkatan Tekanan Darah” dan “Paparan” dapat diganti 

dengan “Lama Pemakaian dan Faktor”. 

Tabel 4.2 Tabel 2x2 Pemodelan Crosstab Chi-Square 

 
Penyakit 

Paparan Ada  Tidak  Total 

Ada  a b a + b 

Tidak  c d c + d 

Jumlah a + c b + d a + b + c + d 

 
Dari skema tersebut nilai besarnya Rasio Prevalensi (RP) ditentukan 

dengan rumus: 

 

 

 

 

 

 

a / (a + b) 

RP = 

c / (c +d) 
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Dengan Confidence Interval (CI) 95% 

Interpretasi Hasil: 

• Jika nilai rasio prevalensi = 1 dan CI 95% mencakup nilai 1, berarti 

lama pemakaian kontrasepsi hormonal suntikan depo provera, 

umur akseptor, dan peningkatan berat badan bukan merupakan 

hubungan dengan peningkatan tekanan darah pada akseptor. 

• Jika nilai rasio prevalensi > 1 dan CI 95% tidak mencakup nilai 1, 

berarti lama pemakaian kontrasepsi hormonal suntikan depo 

provera, umur akseptor, dan peningkatan berat badan merupakan 

hubungan dengan peningkatan tekanan darah pada akseptor. 

• Jika nilai rasio prevalensi < 1, berarti lama pemakaian kontrasepsi 

hormonal suntikan depo provera, umur akseptor, dan peningkatan 

berat badan merupakan hubungan protektif dengan peningkatan 

tekanan darah pada akseptor. 


