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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode korelasional yang

bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara motivasi

menggunakan alat kontrasepsi (X) dengan kecemasan terhadap IUFD (Y).

B. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu :

1. Variabel bebas (X) : Motivasi menggunakan alat kontrasepsi.

2. Variabel terikat (Y) : Kecemasan terhadap Intra Uterine Fetal Death (IUFD).

C. Definisi Operasional

1. Motivasi Menggunakan Alat Kontrasepsi

Motivasi menggunakan alat kontrasepsi merupakan dorongan yang ada dalam

diri ibu yang memberi gairah dan semangat untuk menggunakan kontrasepsi, guna

mencapai suatu tujuan tertentu yaitu kesehatan ibu dan terhindar dari kecemasan

terhadap IUFD, yang diukur dengan menggunakan skala motivasi menggunakan

alat kontrasepsi yang disusun berdasarkan komponen Direction, Aurosal, dan

maintenance dari Yuwono (2005).

2. Kecemasan Terhadap IUFD

Kecemasan terhadap IUFD adalah keadaan emosional yang dialami ibu yang

disebabkan oleh kejadian yang tidak menyenangkan yaitu IUFD, sehingga
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menimbulkan kegelisahan, kegugupan, kepala pusing, mudah marah, perilaku

menghindar, perilaku terguncang, khawatir tentang sesuatu, dan perasaan

terganggu, yang diukur dengan menggunakan skala kecemasan ibu terhadap

IUFD yang disusun berdasarkan indikator kecemasan dari Nevid (2005).

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Menurut Martono (2010) populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang

berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan

masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang

diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu-ibu yang pernah mengalami IUFD

dan menggunakan  alat kontrasepsi yang tercatat di RSUD Arifin Achmad

Pekanbaru yaitu sebanyak 201. Adapun rincian populasi tersebut yaitu:

Tabel 1
Daftar jumlah persalinan IUFD di
RSUD Arifin Ahmad Pekan Baru

Selama tahun 2011- 2012

Tahun Jumlah
persalinan

2011 89
2012 112
Jumlah 201

Sumber RSUD Pekan Baru

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti (Prasetyo, 2005).

Sampel penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling yaitu dilakukan
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dengan menggunakan kriteria khusus pada sampel. Terutama orang-orang yang

dianggap ahli (Prasetyo, 2005). Adapun ciri-ciri sampel pada penelitian ini adalah:

a. Menggunakan alat kontrasepsi

b. Pernah mengalami IUFD

c. Berada di Pekanbaru

Berdasar dari jumlah ciri-ciri tersebut maka sampel pada penelitian ini berjumlah

72 orang atau sebanyak 35,8 % dari populasi. Menurut Arikunto (2002) Apabila

subyek kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua hingga penelitiannya

merupakan penelitian populasi, selanjutnya bila populasi besar, maka dapat diambil

10-15% atau 20-25% atau lebih, pada penelitian ini jumlah sampel yaitu sebanyak

35,8%

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk

memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 2003). Data yang diperoleh dalam

penelitian ini diperoleh dengan membuat skala psikologi yang disusun berdasarkan

skala Likert. Penelitian ini menggunakan dua skala psikologi untuk mendapatkan data

yang dibutuhkan, yaitu skala menggunakan alat kontrasepsi dan skala kecemasan

terhadap IUFD.
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F. Alat Ukur

a. Skala Motivasi Menggunakan Alat Kontrasepsi

Skala ini bertujuan untuk mengungkap seberapa tinggi tingkat motivasi yang

dimiliki individu. Skala motivasi menggunakan alat kontrasepsi  disusun terdiri

dari dua jenis pernyataan yaitu pernyataan favorable dan pertanyaan

unfavorable . Penyusunan skala menggunakan skala Likert subjek diminta untuk

menyatakan sejauh mana pernyataan-pernyataan dalam skala sesuai atau tidak

dengan keadaan dirinya.

Untuk pernyataan favorable nilai 4 (empat) jika jawaban SS (sangat setuju),

nilai 3 (tiga) jika jawaban S (setuju), nilai 2 (dua)jika jawaban TS (tidak setuju),

nilai 1 jika jawaban STS (sangat tidak setuju). Untuk pernyataan unfavorable nilai

4 (empat) jika jawaban STS (sangat tidak  setuju), nilai 3 (tiga) jika jawaban TS

(tidak setuju), nilai 2 (dua)jika jawaban S (setuju), nilai 1(satu) jika jawaban SS

(sangat setuju).

Skala motivasi menggunakan alat kontrasepsi disusun berdasarkan teori dari

Yuwono (2005) tentang komponen-komponen motivasi . Penyusunan alat ukur ini

untuk lebih jelasnya dijabarkan dalam bentuk Blue Print berikut ini:
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Tabel 2
Blue Print Motivasi menggunakan alat kontrasepsi
Untuk uji coba (try out)
No Komponen Indikator Favorabel Unfavorabel Jml
1 Aurosal a. kesadaran dari dalam diri

ibu mengenai manfaat
alat kontrasepsi bagi diri
dan keluarganya

b.

4,20,27 10,31,38 6

c. Keinginan untuk
memiliki tubuh yang
sehat

d.

8,13 15,30 4

2 Direction a. Melakukan berbagai
usaha agar dapat
menggunakan alat
kontrasepsi

1,18,14 7,21,35 6

Menunjukan minat
terhadap berbagai
masalah seputar alat
kontrasepsi

b.

9,25,36,
40

5,33,32 39 8

3 Maintenance Konsisiten dalam
menggunaka alat
kontrasepsi

2,11,16 12,24,19 6

Tekun dalam
menggunakan alat
kontrasepsi

3,22,26 17,34,37 6

Ulet dalam menghadapi
kesulitan-kesulitan dalam
menggunakanalat
kontrasepsi

6,23 28,29 4

Total 20 20 40
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b. Skala Kecemasan Terhadap IUFD

Skala ini bertujuan untuk mengungkap seberapa tinggi tingkat kecemasan

yang dimiliki individu. Skala kecemasan terhadap IUFD disusun terdiri dari dua

jenis pernyataan yaitu pernyataan favorable dan pernyataan unfavorable .

Penyusunan skala menggunakan skala Likert.Subjek diminta untuk menyatakan

sejauh mana pernyataan-pernyataan dalam skala sesuai atau tidak dengan keadaan

dirinya.

Untuk pernyataanfavorable nilai 4 (empat) jika jawaban SS (sangat setuju),

nilai 3 (tiga) jika jawaban S (setuju)nilai 2 (dua) jika jawaban TS (tidak setuju),

nilai 1 jika jawaban (STS sangat tidak setuju). Untuk pernyataan unfavorable nilai

4 (empat) jika jawaba STS (sangat tidak  setuju), nilai 3 (tiga) jika jawaban TS

(tidak setuju),) nilai 2 (dua) jika jawaban S (setuju), nilai 1(satu) jika jawaban SS

(sangat setuju).

Skala kecemasan terhadap IUFD  ini disusun berdasarkan ciri-ciri kecemasan

menurut Nevid (2005)  yakni orang yang mengalami kecemasan akan terlihat dari

ciri-ciri secara fisik, behavioral,  dan kognitif.

Penyusunan alat ukur ini untuk lebih jelasnya dijabarkan dalam bentuk Blue

Print berikut ini:
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Tabel 3-9
Blue Print Kecemasan terhadap IUFD
Untuk uji coba (try out)
No Ciri-ciri Indikator Favorabel Unfavorabel Jml
1 Fisik a. a. Kegelisahan

b. b. Kegugupan
c. c. Pusing
d. d.Mudah marah atau

sensitif

20, 26
3, 5
7, 9
10, 14

13, 17
25, 11
23,28
32, 40

4
4
4
4

2 Behavioral a. a.Perilaku
menghindari

b. b. Perilaku melekat
c. c.Perilaku terguncang

31,34

1, 4
29, 39

24,36

8,16
18, 38

4

4
4

3 Kognitif a. Khawatir tentang
sesuatu

b. perasaan
terganggu atau
ketakutan
terhadap sesuatu
yang terjadi
dimasa depan

c. keyakinan bahwa
sesuatu yang
mengerikan
akanterjadi tanpa
penjelasan yang
jelas

`

30,12

33,15

27,35

19, 37

2, 22

6,21

4

4

4

Total 20 20 40

G. Uji Coba Alat Ukur

Sebelum alat ukur digunakan dalam penelitian yang sesungguhnya, perlu

dilakukan uji coba (try out) kepada sejumlah subjek yang memiliki karakteristik

yang sama dengan karakteristik sampel penelitian. Ha ini dilakukan dengan tujuan
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untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas alat ukur yang digunakan

sehingga diperoleh aitem-aitem yang layak digunakan sebagai alat ukur.

Dalam upaya untuk memperoleh data untuk menguji validitas dan reliabilitas

alat ukur, maka peneliti melakukan try out dengan  memberikan 40 aitem pada

skala motivasi menggunakan alat kontrasepsi dan 40 aitem pada skala kecemasan

ibu terhadap Intra Uterine Fetal Death (IUFD). Skala tersebut dibagikan pada 41

ibu yang memiliki kriteria seperti yang tertera pada sampel penelitian, di luar

sampel yang diambil untuk penelitian yang sebenarnya.

Pegambilan data Try out dilakukan dengan cara membagikan skala kepada

responden yang menjadi sampel try out yaitu ibu yang pernah mengalami IUFD

dan menggunakan alat kontrasepsi di RS Eka Hospital Pekanbaru. Skala

penelitian diberikan kepada 41 responden yang memenuhi karakteristik. Peneliti

memperkenalkan diri , menerangkan maksud dan tujuan penelitian ini, serta

menjelaskan cara pengisian skala kepada responden Pegambilan data Try out

dilakukan mulai tanggal 12 Februari hingga 2 Maret. Skala diberikan  langsung

oleh peneliti kepada subjek di RS Eka Hospital Pekanbaru.

1. Validitas

Validitas berasal dari kata validity yang artinya sejauh mana ketepatan dan

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.Suatu  tes atau

instrument pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat

tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur, yang sesuai
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dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Tes yang menghasilkan data

yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki

validitas rendah (Azwar, 2009). Adapun validitas yang digunakan  adalah validitas

isi, dimana validitas ini menunjukan sejauhmana aitem-aitem dalam skala

mencakup keseluruhan kawasan isi hendak diukur (Azwar, 2009). Validitas isi

ditegakan pada langkah telaah dan revisi butir pernyataan butir berdasarkan

pendapat professional (professional judgement) para penelah (Suryabrata, 2008).

Dalam penelitian ini skala di validasi oleh pembimbing.

Menurut Azwar (2009) penentuan kesahihan skala psikologi adalah dengan

indeks daya diskriminasi minimal 0,30. Maka dari itu aitem yang memiliki

koefesien korelasi < 0,30 dinyatakan gugur, sedangkan aitem dengan koeesien

korelasi > 0,30 dinyatakan valid. Agar dapat memperoleh aitem yang baik, peneliti

menggunakan parameter daya beda aitem > 0,30.

Hasil perhitungan untuk variabel motivasi menggunakan alat kontrasepsi

menunjukan bahwa dari 40 aitem yang diuji cobakan, terdapat 34 aitem yang valid

yang memiliki korelasi aitem total  (rxy) berkisar antara 0, 340 – 0,692 sedangkan 6

aitem lainnya memiliki koefisien korelasi (rxy) <0,30 dan dinyatakan gugur.Rincian

jumlah aitem yang valid dan gugur untuk skala motivasi menggunakan alat

kontrasepsi setelah diakukan uji coba (try out) dapat dilihat pada tabel 4 sebagai

berikut :
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Tabel 4
Blue primt Hasil uji Validitas Aitem-Aitem yang Gugur dan Valid pada skala
Motivasi menggunakan alat kontrasepsi
(hasil ty out)
No Komponen Indikator Gugur valid Jl

F Uf F Uf
1 Aurosal e. kesadaran dari dalam

diri ibu mengenai
manfaat alat
kontrasepsi bagi diri
dan keluarganya

f.

20 10 4, 27 31,38 6

g. Keinginan untuk
memiliki tubuh yang
sehat

h.

- - 8, 13 15, 30 4

2 Direction H. Melakukan berbagai
usaha agar dapat
menggunakan alat
kontrasepsi

18 - 1, 14 7,21,35 6

Menunjukan minat
terhadap berbagai
masalah seputar alat
kontrasepsi

I.

- - 9,25,36
40

5,33,32,
39

8

3 Maintenance Konsisitensi dalam
menggunaka alat
kontrasepsi

2,16 19 11 12,24

Tekun dalam
menggunakan alat
kontrasepsi

- - 3,22.26 17,34,37 6

Ulet dalam
menghadapi
kesulitan-kesulitan
dalam menggunakan
alat kontrasepsi

- - 6,23 28,29 4

Jumlah 4 2 16 18
6 34

Ket : F : Favorabel
UF : Unfavorabel
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Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur, maka

disusun blue print skala motivasi menggunkan alat kontrasepsi yang baru

untuk penelitian yang dapat dilhat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Blue print motivasi menggunakan alat kontrasepsi
(untuk penelitian)
No Komponen Indikator F UF Jml
1 Aurosal i. kesadaran dari dalam diri

ibu mengenai manfaat alat
kontrasepsi bagi diri dan
keluarganya

j.

8,15 1,22 4

k. Keinginan untuk memiliki
tubuh yang sehat

l.

13,18 27,30 4

2 Direction J. Melakukan berbagai usaha
agar dapat menggunakan
alat kontrasepsi

5,20 6,28,34 5

Menunjukan minat
terhadap berbagai masalah
seputar alat kontrasepsi

K.

3,4,17,24 2,12,16,33 8

3 Maintenance Konsisiten dalam
menggunaka alat
kontrasepsi

9 11,26 3

Tekun dalam
menggunakan alat
kontrasepsi

21,29,32 14,25,31 6

Ulet dalam menghadapi
kesulitan-kesulitan dalam
menggunakanalat
kontrasepsi

10,23 7,19 4

Total 16 18 34
Ket : F : Favorabel

UF : Unfavorabel
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Uji validitas untuk variabel kecemasan terhadap IUFD (Y) juga dianalisis

dengan bantuan program SPSS 18 For Windows. Dari 40 aitem yang di uji cobakan

terdapat 33 aitem yang valid yang memiliki korelasi aitem total (rxy)) berkisar antara

0,330 – 0,733 sedangkan  7 aitem yang lainnya dinyatakan gugur karena memiliki

koefesien korelasi < 0,30. rincian jumlah aitem yang gugur dan valid untuk skala

kecemasan terhadap IUFD setelah dilakukan uji coba (try out) dapat dilihat pada tabel

6 sebagai berikut:
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Tabel 6
Blue print Hasil uji Validitas Aitemyang Gugur dan Valid pada skala kecemasan
terhadap IUFD
(hasil ty out)
No Ciri-ciri Indikator Gugur valid Jml

F Uf F Uf
1 Fisik e. a. Kegelisahan

f. b. Kegugupan
g. c. Pusing
h. d Mudah marah atau

sensitif

-
-
9
-

-
-

28
-

20,26
3,5
7
10,14

13,17
25,11

23
32,40

4
4
4
4

2 Behavioral d. a. Perilakumenghindari
e. b. Perilaku melekat
f. c .Perilaku terguncang

-
-
-

-
8,16
38

31,34
1,4

29,39

24,36
-

18

4
4
4

3 Kognitif a. Khawatir tentang
sesuatu

b. perasaan terganggu
atau ketakutan terhadap
sesuatu yang terjadi
dimasa depan

c. keyakinan bahwa
sesuatu yang
mengerikan
akanterjadi tanpa
penjelasan yang jelas

`

-

-

27

37

-

-

30,12

33,15

35

19

2,22

6,21

4

4

4

Jumlah 2 5 19 14 40
7 33

Ket : F : Favorabel
UF : Unfavorabel

Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur, maka

disusun blue print skala kecemasan terhadap IUFD  yang baru untuk penelitian yang

dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:
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Tabel 7
Blue printkecemasan terhadap IUFD
(untuk penelitian)
No Ciri-ciri Indikator Favorabel Unfavorabel Jumlah
1 Fisik i. a. Kegelisahan

j. b. Kegugupan
k. c. Pusing
l. d.Mudah marah atau

sensitif

9,15
5,12
1
4,26

7,25
10,14
22
3,16

4
4
2
4

2 Behavioral d. a.Perilaku menghindari
e. b. Perilaku melekat
f. c.Perilaku Terguncang

2,23
6,21
29,31

8,33
-
27

4
2
3

3 Kognitif a. Khawatir tentang
sesuatu

b. perasaan terganggu
atau ketakutan
terhadap sesuatu
yang terjadi dimasa
depan

c. keyakinan bahwa
sesuatu yang
mengerikan
akanterjadi tanpa
penjelasan yang
jelas

`

13,28

17,30

11

24

18,20

19,32

3

4

3

Total 18 15 33

2. Reliabilitas

Reliabilitas menurut Azwar (2009) adalah kemampuan pengukur sejauh mana

dapat memberikan hasil yang relatif tidak berada apabila dilakukan kembali

terhadap subjek yang sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang

belum berubah. Reliabilitas menunjukan taraf  keterpercayaan atau konsistensi

hasil ukur. Tinggi rendahnya reliabilitas ditentukan oleh suatu angka yang disebut
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koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang 0 sampai 1,00. Semakin

tinggi koefesien reliabililtas mendekati 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitasnya,

sebaliknya semakin mendekati 0  berarti semakin rendah reliabilitasnya.

Berdasarkan perhitungan, diperoleh reliabilitas untuk motivasi menggunakan

alat kontrasepsi (X) dari 34  aitem yang validkoefesien reabilitasnya sebesar 0,934

sedangkan untuk variabel kecemasan terhadap IUFD (Y) dari 33 aitem yang valid

diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,928.

Tabel 8

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabiltas

No Skala Koefesien Reliabiliitas
1 Motivasi menggunakan alat

kontrasepsi
0,934

2 Kecemasan terhadap IUFD 0,928

L. Teknik Analisis Data

Untuk mengkaji hipotesa maka data akan diperoleh selanjutnya akan dianalisa.

Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data korelasi Rank Spearman yang

digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel X (motivasi menggunakan

alat kontrasepsi) dengan variabel Y (kecemasan terhadap IUFD)

Teknik korelasi Rank Spearman dianalisa dengan  menggunakan bantuan SPPS

18.0 for windows. Data hasil pengukuran motivasi menggunakan alat kontrasepsi

yang dikumpulkan melalui skala akan dikorelasikan dengan data kecemasan terhadap

IUFD yang diperoleh melalui skala.
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M. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru terhadap ibu yang

perrnah mengalami IUFD dan menggunakan alat kontrasepsi. Jadwal penelitian

dapat dilihat pada tabel 9 :

Tabel 9
Jadwal Penelitian

1. Penerimaan judul 13 Juni 2012

2. Seminar Proposal 5 Desember 2012

3. Revisi Seminar

Proposal

8 Februari 2013

4. Try out 12 Februari- 2 Maret 2013

5. Pengumpulan Data 8 Maret - 6 April 2013

6. Analisis Data 7 April – 15 April 2013

7. Seminar Hasil 13 November 2013

8. Munaqasah 15 Januari 2014


