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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1     Desain Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi tingkat 

pengetahuan ibu yang mempunyai balita pneumonia di  Puskesmas Pakis 

Kabupaten Malang maka desain penelitian yang digunakan adalah 

Dekskriptif. Penelitian deksriptif merupakan suatu metode penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deksripsi 

tentang suatu keadaan secara obyektif (Notoatmodjo, 2012). Penelitian ini 

dilakukan untuk menggambarkan tingkat penegetahuan ibu yang mempunyai 

balita pneumonia. 

4.2      Kerangka  Kerja Penelitian  

            Kerangka penelitian adalah langkah langkah dalam aktifitas kelompok 

ilmiah, di mulai dari penetapan populasi, sampel dan seterusnya yaitu kegiatan 

dari awal penelitian akan dilakukan (Nursalam, 2008). 
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Populasi 

Seluruh penderita pneumonia di Pakis Kabupaten 
Malang sejumlah 440 balita 
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Purposive Sampling 

Sampel 

41 Balita yang menderita pneumonia di Pakis 
Kabupaten Malang 

Instrumen Pengumpulan Data 
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Identifikasi tingkat pengetahuan ibu 
yang mempunyai balita pneumonia di 
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Kabupaten Malang Pakis Kabupaten 

Malang 

Desain Penelitian 

Deskriptif 

Variabel penelitian 

Tingkat Pengetahuan Ibu yang 
mempunyai balita pneumonia 
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4.3      Populasi, Teknik Sampling dan Sampel 

4.3.1  Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2015). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh balita penderita 

pneumonia di  wilayah kerja Puskesmas Pakis Kabupaten Malang sebanyak 

440 balita. 

4.3.2   Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non-

Probability sampling dengan teknik Purposive sampling. Purposive sampling 

adalah suatu teknik penatapan sampel dengan cara memilih sampel diantara 

populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut 

dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya 

(Nursalam, 2016).  

4.3.3  Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi terjangkau yang dapat digunakan 

sebagai subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2016). Sampel dalam 

penelitian ini  adalah 41 ibu yang mempunyai balita pneumonia di wilayah 

kerja Puskesmas Pakis Kabupaten Malang. 
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4.3.3.1 Kriteria Inklusi 

Kriteria Inklusi adalah kriteria atau ciri-ciri anggota populasi yang harus 

dipenuhi setiap masing-masing anggota populasi yang akan dijadikan sampel 

penelitian (Nototmodjo, 2010). Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: 

a. Ibu yang mempunyai anak balita usia 1-5 tahun dengan pneumonia 

b. Ibu yang bersedia menjadi responden penelitian 

c. Ibu yang bisa membaca dan menulis 

4.3.3.2  Kriteria Ekslusi 

Kriteria ekslusi adalah kriteria atau ciri-ciri anggota populasi yang tidak bisa 

dijadikan sebagai sampel penelitian (Nototmodjo, 2012). Kriteria ekslusi 

dalam penelitian ini adalah:  

a. Ibu dan balita yang berpindah tempat tinggal 

4.4 Variabel Penelitian  

Variabel adalah perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai 

beda terhadap sesuatu (benda, manusia, dan lain-lain). Variabel dalam 

penelitian ini adalah tingkat pengetahuan ibu yang mempunyai balita 

pneumonia. 
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4.5 Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional  Identifikasi tingkat pengetahuan ibu  yang 

mempunyai balita pneumonia di  Puskesmas Pakis Kabupaten 

Malang. 

 

Variabel 

Penelitian 

 

Definisi 

Operasional 

                 

Indikator 

 

Skala 
data 

 

Alat ukur 

 

Keterangan 

Tingkat 
pengetahuan 
ibu  yang 
mempunyai 
balita  
pneumonia 

 

Segala sesuatu 

yang diketahui 

ibu balita 

tentang 

pneumonia  

 

 

1. Mengetahui  
definisi 
pneumonia 
2. Mengetahui   
tanda dan gejala 
pneumonia 
3. Mengetahui 
penyebab 
pneumonia 
4. Mengetahui 
klasifikasi 
pneumonia 
5. Mengetahui 
penularan 
pneumonia 
6. Mengetahui 
pencegahan 
pneumonia   
7.Mengetahui 
perawatan 
pneumonia 
8.Mengetahui 
faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi  
pneumonia 
9. Mengetahui 
tentang 
dampak 
pneumonia 
10. Mengetahui 
prognosis 
pneumonia 
 

Ordinal Kuisioner Keterangan : 
Baik, bila skor 
≥ 76% 
Cukup bila 
skor  56-76% 
Kurang bila 
skor ≤55% 
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4.6 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Puskesmas Pakis Kabupaten 

Malang. Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan  pada bulan Mei 2018. 

4.7  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat pada waktu penelitian menggunakan 

sesuatu metode (Arikunto, 2013). Pada penelitian ini jenis instrumen yang 

digunakan untuk pengumpulan data adalah berbentuk kuisioner tentang 

tingkat pengetahuan ibu yang mempunyai balita pneumonia yang diberikan 

langsung kepada responden berjumlah 15 pertanyaan menggunakan skala 

Guttman.  Adapun kisi-kisi dalam kuisioner  tingkat pengetahuan ibu balita 

diantaranya meliputi : A. Lembar persetujuan (informed consent) B. Data 

demografi yang terdiri dari identitas responden: Kode Responden, Nama dan 

Karakteristik Responden yang meliputi Umur ibu, Umur balita, Pendidikan 

ibu, Suku, Pekerjaan kepala keluarga. C. Kuesioner tingkat pengetahuan ibu 

tentang pneumonia. jawaban dapat dibuat skor tinggi satu dan skor rendah 

nol dengan pilihan ‘’Benar” diberi skor baik > 75%, Cukup < 50 % dan 

Rendah < 30%. 
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             Tabel 4.2  Kisi-kisi kuisioner tingkat pengetahuan ibu  

 

 

4.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.8.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukan alat ukur itu benar-

benar mengukur apa yang dia ukur. Demikian pula kuisioner sebagai alat ukur 

harus mengukur apa yang dia ukur. Untuk mengetahui apakah kuisioner yang 

kita susun tersebut mampu mengukur apa yang hendak kita ukur 

(Notoatmodjo, 2010). Untuk uji validitas menggunakan rumus Person product 

moment dengan bantuan komputer (Hidayat, 2014). 

Rumus person product moment: 

rhitung =   n(Σ X Y)- (Σ Y). (Σ Y) 

           √                          

 

 

 No 
 

 1. 
 2.  
 3. 
 4. 
 5. 
 

 6. 
 
 7. 
 8. 

 
9. 
10. 

 
 
 

Kuesioner 
 
Definisi  pneumonia  
Tanda dan gejala 
pneumonia  
Penyebab pneumonia 
Klasifikasi pneumonia  
Penularan penyakit 
pneumonia 
Pencegahan penyakit 
pneumonia 
Perawatan penyakit        
pneumonia 

  Faktor-faktor yang 
mempengaruhi  

  Dampak pneumonia 
  Prognosis pneumonia 

 

Jumlah Soal  
 
          1 
          1 

 
1 
1 
1 

 
1 

 
5 
 
2 

 
1 
1 

 
    
    Total Soal 

Nomor  
  Soal  

                1 
2 

 
3 
4 
5 

 
6 

 
7,8,9,10,11 

 
12,13 

 
              14 

15 
 

              
              Σ 15 
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Keterangan:  

Rhitung = Koefisien korelasi 

Σxi  = Jumlah skor item 

ΣY     = Jumlah skor total (item) 

n         = Jumlah responden 

Uji validitas yang dilakukan pada instrument ini menggunakan rumus 

korelasi Pearson Product Moment, yaitu variabel yang dikatakan valid adalah 

variabel yang berkorelasi secara signifikan dengan skor totalnya melalui 

perbandingan antara r hitung dengan r tabel. Apabila didapatkan r hitung > r 

tabel pada tingkat kemaknaan 5% maka pernyataan tersebut dikatakan valid. 

pada penelitian ini yang dilakukan uji validitas adalah kuisioner tertutup 

mengenai tingkat pengetahuan ibu yang mempunyai balita pneumonia, tujuan 

untuk menyiapkan instrumen yang valid. Uji validitas yang dilakukan pada 

instrument ini menggunakan rumus korelasi Pearson Product Moment, yaitu 

variabel yang dikatakan valid adalah variabel yang berkorelasi secara signifikan 

dengan skor totalnya melalui perbandingan antara r hitung dengan r tabel. 

Apabila didapatkan r hitung > r tabel pada tingkat kemaknaan 5% maka 

pernyataan tersebut dikatakan valid. Pengujian menggunakn uji duasis dengan 

taraf signifikan 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

1. Pertanyaan dikatakan valid jika nilai signifikan <0,05 

2. Pertanyaan dikatakan tidak valid jika nilai signifikasinya >0,05 
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Hasil perhitungan korelasi product moment pada tabel diatas dapat 

diketahui bahwa skor padamasing-masing pertanyaan berkorelasi secara 

signifikan dengan total skor, ditunjukkan dengan nilai r hitung lebih besar 

dari r tabel. Dari semua item pertanyaan seluruhnyata valid sehingga bisa 

digunakan sebagai alat pengumpul data pada penelitian ini. 

4.8.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini berarti menunjukan 

sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten atau tetap asas bila 

dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan 

menggunakan alat ukur yang sama (Notoatmodjo, 2010). Untuk uji reliabilitas 

menggunakan rumus alfa cronbach dengan bantuan komputerisasi. 

Rumus alfa cronbach : 

    r11 = [k] [ 1- Σsi²] 
k-1St² 

 

Keterangan: 

r11        = Reliabilitas instrument 

k        = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

        Σsi²  = Mean kuadrat kesalahan 

 St²     = Varian total 
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Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

Jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 maka dinyatakan reliabel 

Jika nilai Cronbach Alpha < 0,60 maka dinyatakan tidak reliabel. 

Adapun rangkuman interpretasi reliabilitas kuisioner sesuai dengan 

output SPSS dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas 

Mengetahui 

Mengetahui Mengetahui 

Mengetahui Mengetahui 

Variabel 

Cronbach’s Alpha Keterangan 

Tingkat pengetahuan 

ibu  

0,941 reliabel 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai Alpha Cronbach untuk semua 

variabel lebih besar dari 0,60. Dengan demikian semua butir kuisioner 

dinyatakan reliabel sehinga dinyatakan baik dan layak untuk digunakan kapan 

saja sebagai alat pengumpul data. 

4.8.3  Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subjek dan  

proses pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan  dalam suatu 

penelitian (Nursalam, 2013). Langkah-langkah dalam pengumpulan data 

sebagai berikut: 
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4.8.4    Tahap Persiapan 

1. Mempersiapkan Kuesioner  

2. Mengajukan permohonan izin penelitian kepada Dekan Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang 

3. Setelah Permohonan izin disetujui oleh Dekan Fakultas, selanjutnya peneliti 

memohon izin penelitian kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini 

kepada Kepala Badan Kesatuan Politik dan Bangsa Kabupaten Malang, 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, untuk selanjutnya peneliti 

memohon izin kepada Kepala Puskesmas Pakis, Ketua RT setempat. 

4.8.5 Tahap Pelaksanaan 

1. Peneliti melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan Dokter dan Ibu 

responden untuk mendapatkan persetujuan dan izin terkait rekam medis 

untuk mengetahui kejadian pneumonia pada balita 

2. Peneliti melakukan briefing bersama ibu bidan Puskesmas Pakis dan salah 

satu teman peneliti yang bertugas sebagai asisten peneliti untuk membahas 

prosedur pemberian kuisioner 

3. Peneliti melakukan pendekatan dengan memperkenalkan identitas diri kepada 

responden penelitian 

4. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada responden, setelah 

itu meminta persetujuan subjek untuk menjadi responden penelitian, dengan 

memberikan informed consent kepada responden dan meminta responden 

menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi responden. 
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5. Peneliti membagikan Kuisioner kepada responden dibantu oleh ibu bidan 

puskesmas dan asisten peneliti dengan dibagikan satu per satu dengan cara 

mengunjungi rumah responden dan menjelaskan prosedur pengisian 

kuisioner tingkat pengetahuan ibu balita. 

6. Mendampingi dan mengawasi responden saat melakukan pengisian kuisioner  

4.8.6 Tahap Pengumpulan Data 

1. Kuisioner yang telah diisi selanjutnya dikumpulkan 

2. Mengecek kembali nama dan kelengkapan identitas responden 

3. Mengecek kelengkapan data yaitu kelengkapan pengisian lembar kuisioner 

4. Mengecek kembali jika dalam pengisian kuisioner ada yang salah atau kurang 

lengkap 

5. Mengucapkan terima kasih kepada responden penelitian  

4.8.7    Pengolahan Data 

      Dalam proses pengolahan data terdapat langkah-langkah sebagai berikut 

1.      Editing (penyuntingan data) 

Editing adalah hasil wawancara atau angket yang diperoleh atau 

dikumpulkan melalui kuisioner paerlu disunting (edit) terlebih dahulu 

kalau ternyata masih ada data atau informasi yang tidak lengkap, dan tidak 

mungkin dilakukan wawancara ulang, maka kuisioner tersebut 

dikeluarkan (drop out) (Notoatmodjo, 2010). Setelah responden mengisi 

kuisioner, peneliti melakukan pemeriksaan kembali kelengkapan jawaban 

kuisiner. 
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2.       Coding 

Coding adalah merupakan pemeberian kode numerik(angka) 

terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori. Pemeberian kode ini 

sangat penting bila pengolahan dan analisa data menggunakan komputer 

(Hidayat, 2014). Pada proses ini peneliti memeberikan kode pada jawaban 

dilembar kuisioner seperti angka untuk memudahkan pengolahan dan 

analisis data. 

3.       Entri Data 

Entri data adalah kegiatan memasukkan data yang telah 

dikumpulkan kedalam master tabel atau database komputer, kemudian 

membuat distribusi frekuensi sederhana atau bisa juga dengan membuat 

tabel kontigensi (Hidayat, 2014). Memasukkan data kedalam sistem 

komputer untuk dilakukan anlisis data. 

4.       Melakukan Teknik Analisis 

Dalam melakukan analisis, khususnya terhadap data penelitian 

akan menggunakan ilmu statistik terapan yang disesuaikan dengan tujuan 

hendak dianalisis ( Hidayat, 2014). 

4.9  Analisa Data 

Analisa data adalah mengelompokkan, mentabulasi, dan menyajikan 

data berdasarkan variabel yang diteliti (Sugiyono, 2011). 
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4.9.1 Analisa Univariat 

Analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeksripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini 

hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari setiap variabel 

(Notoatmodjo,2010). Analisis univariat dalam penelitian ini untuk 

mengetahui karakteristik responden diantaranya adalah Nama ibu,  Usia ibu, 

Usia Balita, Jenis kelamin anak, Pendidikan ibu,  Pekerjaan kepala keluarga, 

jumlah balita pneumonia dan Tingkat pengetahuan ibu.  

4.9.2 Analisa  Deskriptif  

Analisis deskriptif adalah suatu prosedur pengolahan data dengan 

menggambarkan dan meringkas data secara ilmiah dalam bentuk tabel dan 

grafik. Data-data yang disajikan meliputi frekuensi, proporsi, dan rasio, 

ukuran-ukuran kecenderungan pusat (rata-rata hitung median modus) 

maupun ukuran-ukuran vareasi (simpangan baku, variansi, rentang dan 

kuartil). Salah satu pengamatan yang dilakukan pada tahap analisis deskriptif 

adalah pengamatan terhadap tabel frekuensi. Tabel frekuensi terdiri dari 

kolom-kolom yang memuat frekuensi dan presentase untuk setiap kategori 

(Nursalam, 2013). Cara untuk melakukan analisis deskriptif adalah dengan 

menggunakan program SPSS versi 23 untuk memperoleh frekuensi dan 

presentase dari masing-masing variabel. 

4.9.3 Etika Penelitian 

Masalah etika keperawatan merupakan masalah yang sangat penting 

dalam penelitian, mengingat penelitian keperawatan berhubungan langsung 

dengan manusia, maka etika penelitian harus diperhatikan (Hidayat, 2008). 

Penelitian ini bisa dilakukan setelah institusi atau lembaga tempat penelitian 
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yang dituju oleh peneliti memberi surat persetujuan kepada Universitas 

Muhammadiyah Malang. Setelah itu pihak universitas juga memberi 

persetujuan penelitian, dan kemudian barulah peneliti dapat melakukan 

penelitian dengan berdasarkan masalah etika yang harus diperhatikan. 

4.9.4 Lembar persetujuan penelitian (Informed Consent) 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed consent 

atau surat persetujuan penelitian diberikan oleh peneliti kepada responden 

yang berisi tentang informasi studi penelitian dan penjelasan tentang maksud 

dan tujuan penelitian serta dampaknya. Jika calon responden bersedia maka 

dia harus menandatangani lembar persetujuan menjadi responden, apabila 

responden tidak bersedia maka peneliti tidak akan memaksa dan tetap 

menghormati hak-hak calon responden (Hidayat, 2014). 

4.9.5 Anonimity (tanpa nama) 

Anonimility adalah tindakan merahasiakan nama responden terkait 

dalam partisipasi mereka dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan 

nama responden pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang 

akan disajikan dan hanya akan memberikan kode atau inisial responden 

(Hidayat, 2014).  

4.9.6 Confidentially (kerahasiaan) 

Masalah etika dalam penelitian selanjutnya adalah confidentality atau 

kerahasiaan, dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitan. Semua 

informasi dari responden tetap dirahasiakan oleh peneliti, hanya kelompok 
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data tertentu yang akan dilaporkan dan dicantumkan sebagai hasil penelitian 

(Hidayat, 2014). 

 


