
BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Desain Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian cross 

sectional. Menggunakan cross sectional karena baik variabel independent maupun 

variabel dependent dinilai hanya satu kali saja dengan menggunakan kuesioner 

(Nursalam, 2013). 

B. Populasi dan Sampel  

A. Populasi 

Populasi yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswi 

keperawatan UMY angkatan 2015 & 2016, yang berjumlah 182 mahasiswi.  

1. Sampel   

Teknik pengambilan sample adalah dengan teknik simple random 

sampling. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengundi 

menggunakan nomor urut mahasiswa diambil yang ganjil. Pada penelitian 

ini jumlah sampel dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

n =   

Keterangan: 

n  = Besar Sampel  

N = Besar Populasi  

D = tingkat kepercayaan atau ketepatan yang diinginkan, yaitu 0,1 

(Notoatmodjo, 2010). 

 



Berikut perhitungan sampel yang diambil:  

n =  

n =     

   = 65 

Sampel yang didapat dari hasil perhitungan berjumlah 65 responden.  

Dalam penelitian dapat ditetapkan sebagai berikut:  

a) Kriteria inklusi  

1) Mahasiswi PSIK UMY angkatan 2015 & 2016 yang aktif  

2) Mahasiswi yang bersedia menjadi responden  

b) Kriteria eklusi  

1) Mahsiswi yang tidak mengisi kuesioner dengan lengkap  

 

 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu kesehatan Universitas Muhammdiyah Yogyakarta 

angkatan 2015 & 2016.  

2. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian dilakukan pada bulan april 2017.  

D. Variable Penelitian  

1. Variabel bebas yaitu faktor yang mempengaruhi SADARI:  

a. Faktor pengetahuan  



b. Faktor dukungan orangtua  

c. Faktor media informasi  

2. Variabel terikat yaitu mahasiswi PSIK UMY angkatan 2016 yang melakukan 

SADARI.  

E. Definisi Operasional 

Tabel 2. Definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Variabel Definisi 

Operasional 

Alat 

Ukur 

Skala 

Ukur 

Hasil Ukur 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi perilaku 

SADARI 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

perilaku SADARI 

pada Mahasiswi 

yaitu 

 

Kuesione

r 

Ordina

l  

 

 a) Faktor 

pengetahu

an 

mahasiswi 

tentang 

pemeriksa

an 

SADARI 

Kuesione

r  

Ordina

l  

Tinggi=76%-

100% 

Sedang=56%-

75% 

Rendah=<56% 

 b) Faktor 

dukungan 

orang tua 

yang 

diberikan 

orangtua 

tentang 

pemeriksa

an 

SADARI 

Kuesione

r  

Ordina

l  

Mendukung=76%

-100% 

Cukup 

mendukung=56%

-75% 

Kurang 

mendukung=<56

% 

 c) Faktor 

media 

informasi 

Kuesione

r  

Ordina

l  

Mendukung=76%

-100% 



terhadap 

SADARI 

Cukup 

mendukung=56%

-75% 

Kurang 

mendukung=<56

% 

Perilaku 

Sadari 

Perilaku SADARI 

adalah tindakan 

atau aktivitas dari 

manusia itu sendiri 

dalam mengenali 

ada tidaknya 

benjolan yang 

tidak normal dan 

perubahan lain 

pada bentuk 

payudara yang 

meliputu: 

Inspeksi dan 

palpasi payudara 

Kuesione

r  

Ordina

l  

Baik=76%-100% 

Cukup=56%-75% 

Kurang =<56% 

F. Instrumen Penelitian  

1. Kuisioner data demografi  

Kuisioner data demografi berisi tentang data diri responden yang berisi nama 

responden dan usia responden. Usia responden yang akan diteliti adalah usia 

remaja diatas 17 tahun.  

2. Kuisioner perilaku SADARI  

Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner yang diadop dan 

dimodifikasi dari Nugrahaeni 2016 dan ditambahkan satu variabel media 

informasi.  



Tabel 3. Kisi-kisi instrumen perilaku SADARI  

 

Pertanyaan   Favorable  Unvaforable  Jumlah Soal  

Aktifitas SADARI  1  2  2  

Tujuan SADARI  3,4  -  2  

Frekuensi & waktu 5,6  -  2  

SADARI  

Langkah-langkah  7,8,9,10,11, -  8 SADARI 

 12,13,14  

 
 Untuk pertanyaan favorebel nilainya 1 sedangkan unfavorabel nilainya 0.  

Tabel 4.Kisi-kisi instrumen pengetahuan tentang SADARI  

Pertanyaan   Favorable  unvaforable  Jumlah Soal  

Pengertian SADARI  1  -  1  

Frekuensi & waktu 2  -  1  

SADARI  

Tujuan SADARI  3  -  1  

Langkah-langkah  4,5,6,7,8,9  -  6 SADARI  

 
       Apabila pada pertanyaan favorable responden menjawab benar nilainya 

1 dan apabila menjawab salah nilainya 0. Sebaliknya pada pertanyaan 

unvaforable responden menjawab salah nilainya 1.  

Tabel 5.Kisi-kisi instrumen dukungan orangtua  

Pertanyaan   Favorebel   Unvaforebel  Jumlah  
Soal  

 
Dukungan emosional  1,2,3  -  3  

Dukungan informasi  4,5  6  3  



Dukungan 

instrumental  

7,8,9  10  4  

Dukungan penilaian  11,12  13    

 
       Apabila pada pertanyaan favorable responden menjawab benar nilainya 

1 dan apabila menjawab salah nilainya 0. Sebaliknya pada pertanyaan 

unvaforable responden menjawab salah nilainya 1.  

Table 6.Kisi-kisi instrumen media informasi  

Pertanyaan   Fav orebel   Unfavorebel  Jumlah Soal  

Tenaga kesehatan  1  -  1  

Media massa  

2,3,4,5  -  4  

 
       Untuk pertanyaan favorable nilainya 1 sedangkan unfavorable nilainya 

0.  

G. Jalannya Penelitian  

Tahap pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan  

Melakukan studi pendahuluan di PSIK UMY angkatan 2015 & 2016, 

menyelesaikan proposal penelitian, melakukan penyusunan kuesioner, 

mempersiapkan surat persetujuan responden atau inform concent, melakukan uji 

etik dan mempersiapkan surat perijinan penelitian dan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta.  

  



2. Tahap pelaksanaan  

Peneliti menuliskan mahasiswi keperawatan UMY angkatan 2015 & 2016 

yang berjumlah 182 orang mahasiswi dan memlih nama berdasarkan nomor urut 

ganjil berjumlah 65 mahasiswi. Penelitian pada angkatan 2015 dilakukan 

sebelum perkuliahan dan dikumpulkan kembali setelah prekuliahan berakhir, 

sedangkan pada angkatn 2016 dilakukan pada waktu setelah kuliah, mahsiswi 

diminta untuk tetap dikelas, kemudian kuesioner dibagikan dengan cara 

memberikan dan menyebarkan kepada responden sesuai dengan kriteria inklusi, 

beri kesempatan responden untuk membaca surat persetujuan, peneliti 

mendampingi selama proses pengisian kuesioner dan waktu pengisian kuesioner 

10 menit.  

3. Tahap evaluasi  

Setelah responden mengisi lembar kuesioner, peneliti memeriksa hasil 

pengisian kuesioner responden. 

H. Uji Validitas dan Realibilitas 

1. Uji Validitas  

       Sebelum kuisioner dapat digunakan harus dilakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Uji validitas adalah pengukuran dan pengamatan yang berarti 

keandalan instrumen dalam mengumpulkan data dan instrumen harus dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Nursalam, 2013). Uji Validitas dilakukan 

dua kali, yang pertama dilakukan di PSKG angkatan 2013 akan tetapi terdapat 3 

pertanyaan yang tidak valid maka peneliti memperbaiki kuesioner lalu 



melakukan uji valid yang ke dua pada PSKG angkatan 2014 dan hasilnya valid. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, sebelum kuisioner 

dibagikan kepada responden, dilakukan uji validitas menggunakan formulasi 

koefisien Pearson Product Moment.  

  

Dengan keterangan:  

𝑟𝑥𝑦  = koefisien korelasi  

   = jumlah responden uji coba  

   = skor tiap item  

Y   = skor seluruh item responden uji coba 

Untuk menentukan sahih atau tidaknya suatu item atau pertanyaan pada 

penelitian ini menggunakan bantuan komputer. Bila r hitung (r pearson) ≥ r tabel 

maka item tersebut valid. Namun, apabila r hitung (r pearson) ≤ r tabel maka item 

tersebut tidak valid (Riyanto, 2011). Nilai R tabel untuk nilai r tabel untuk 

instrumen penelitian ini adalah 0,304 (Sugiyono, 2015).  

2. Uji Realibilitas 

Uji reliabilitas merupakan kestabilan pengukuran. Instrumen dikatakan 

reliable alat ukur tersebut menunjukkan hasil yang stabil atau konsisten walaupun 

digunakan berkali-kali dan dalam waktu yang berbeda (Arikunto, 2010). Uji 

reliabilitas dalam penelitian menggunakan formulasi koefisien reliabilitas K-R 

20.  

KR –   

Keterangan :  
KR 20   = Koefisien KR 20  

N   = Jumlah item  



S2   = Varians skor keseluruhan  

P   = Proporsi yang mendapatkan nilai benar untuk setiap item  

(1-p)  = Proporsi yang mendapatkan nilai salah untuk setiap item  

Instrumen dikatakan reliabel jika KR 20 ≥ 0,70   

I. Pengolahan Data 

a. Editing  

Editing aalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang 

diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti memeriksa kembali kuesioner 

yang sudah dikumpulkan oleh responden, untuk mengecek kelengkapan dalam 

pengisian kuesioner.  

b. Coding   

Coding adalah memberi tanda kode pada jawaban kuesioner. Pada kuesioner 

ini jika jawaban iya dan tidak dimana skor 1 untuk jawaban iya dan skor 0 untuk 

jawaban tidak. Hal ini untuk memudahkan dalam melakukan analisa data.   

c. Entry Data   

Data entry adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke 

dalam ms.excel, kemudian membuat distribusi frekuensi sederhana.  

d. Melakukan teknik analisis  

Dalam melakukan analisis, khususnya terhadap data penelitian akan 

menggunakan SPSS 15 yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dianalisis.  

  



J. Analisis Data 

1. Analisis Univariat  

Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari penelitian, pada 

umumnya hanya menghasilkan distribusi dan presentase dari tiap variabel 

(Notoatmodjo, 2007). Berikut ini adalah rumus presentase analisis univariat : 

  

Keterangan:  

P : Prosentasi tingkat pengetahuan  

X : Jumlah jawaban yang benar  

N : Jumlah butir soal  

2. Analisis Bivariat  

Analisis Bivariat, dimana menggunakan uji Spearman Rank untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan pengetahuan, dukungan orangtua dan media 

informasi dengan perilaku SADARI serta kedua variabel tersebut menggunakan 

nilai signifikan 5%. Jika nilai p < 0,05 maka Ho ditolak dan H1  diterima sehingga 

ada hubungan bermakna antara kedua variabel (Dahlan, 2014).  

K. Etik Penelitian 

Etik penelitian ini telah dilakukan di Program Studi Ilmu Kperawatan FKIK 

UMY dengan nomor etik 208/EP-FKIK-UMY/IV/2017. 

Penelitian ini berpedoman pada prinsip-prinsip etika penelitian antara lain:  

1. Informed Consent (lembar persetujuan)  



Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed consent 

ini diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar 

persetujuan untuk menjadi responden, tujuannya agar responden mengerti 

maksud penelitian. 

2. Confidentiality (kerahasiaan) 

Responden mempunyai hak untuk meminta bahwa data yanh diberikan harus 

dirahasiakan.  



 

 

12 

 

 


