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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian  

Desain penelitian merupakan strategi untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

ditetapkan dalam sebuah penelitian dan dapat digunakan sebagai pedoman peneliti 

dalam seluruh proses penelitian, tanpa desain penelitian yang baik seorang peneliti 

tidak dapat melakukan penelitian yang baik. Desain penelitian dalam arti sempit 

merupakan gambaran tentang hubungan antara variabel, pengumpulan data dan 

analisis data (Siyoto & Sodik, 2015). Desain penelitian dalam penelitian ini 

menggunakan desain deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Penelitian 

deskriptif analitik merupakan penelitian yang berfokus dalam mencari hubungan antara 

variabel satu dengan yang lainnya. Pendekatan cross sectional merupakan desain 

penelitian yang melakukan pengumpulan data terhadap suatu fenomena pada satu titik 

waktu (at one point in time) (Swarjana, 2012). 
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4.2 Kerangka Kerja Penelitian 

  Populasi : Ibu dengan anak sulit makan di Puskesmas Singosari, Karangploso 
dan Ardimulyo 

 

Teknik pengambilan sampel : “Accidental Sampling” 

Sampel diambil sebanyak 245 responden  

Variebel Independen : 

Keyakinan : Rasa Percaya Diri 
Orang Tua  

Variabel Dependen : 

Perilaku Promosi Kesehatan Orangtua 

Pengumpulan data menggunakan 

Kuisioner 

 

Skala data : Ordinal & Ordinal 

Kesimpulan 

H1 diterima 

Ada Hubungan Antara Keyakinan : Rasa Percaya 

Diri Orang Tua untuk Melakukan Promosi 

Kesehatan dalam Mengelola Anak Sulit Makan 

Analisis Data 

Uji Korelasi Spearman Rank 

Gambar 4. 1 Kerangka Kerja Penelitian 
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4.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

4.3.1. Populasi  

Populasi merupakan kumpulan dari individu, objek atau fenomena yang secara 

langsung yang merupakan bagian dari sebuah penelitian tersebut, yang dimana populasi 

ini merupakan target peneliti sehingga dapat menemukan hasil (Swarjana, 2012). 

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu dengan anak sulit makan di puskesmas 

Singosari, Karangploso dan Ardimulyo. 

4.3.2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari elemen populasi yang dihasilkan dari proses 

sampling atau yang dapat diukur mewakili populasi (Swarjana, 2012). Sampel dalam 

penelitian ini adalah 245 responden yang memenuhi kriteria inklusi.  

4.3.3. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan sebuah strategi yang digunakan untuk memilih 

sampel untuk diteliti (Swarjana, 2012). Teknik sampling juga merupakan cara- cara yang 

ditempuh dalam memilih sampel sehingga mendapatkan sampel yang sesuai dengan 

keseluruhan populasi penelitian. Teknik sampling dalam penelitian ini yaitu 

Nonprobability Sampling dengan teknik accidental sampling.  Accidental sampling merupakan 

teknik pengambilan sample secara kebetulan saat dilakukan penelitian awal pada lokasi 

penelitian tersebut (Widyanto, 2013). Dengan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai 

berikut: 
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1. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah suatu karakteristik atau persyaratan umum yang telah 

ditentukan peneliti agar dapat memenuhi subjek penelitiannya (Sani K, 2016). 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah : 

a. Ibu dengan balita usia 0-5 tahun 

b. Anak yang sulit makan terkait dengan rasa, bau, maupun tekstur 

makanan (bukan karena kelainan penyakit) 

c. Ibu yang bersedia menjadi partisipan 

d. Anak yang tidak cacat kongenital dan sakit kronis.  

2. Kriteria Ekslusi 

Kriteria eksklusi adalah suatu kriteria dimana subyek penelitian tidak 

memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan peneliti sehingga tidak dapat 

mewakili sampel penelitian (Rosita, 2013). Kriteria eksklusi dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Anak yang berusia 6 tahun keatas 

b. Ibu yang tidak bisa baca tulis atau buta huruf 

c. Anak yang sulit makan karena kelainan penyakit 

d. Ibu yang tidak bersedia menjadi partisipan. 
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4.4 Variabel Penelitian 

4.4.1 Variabel Independen 

Variabel independent merupakan variabel yang memiliki causal impact terhadap 

variabel yang lainnya atau sering juga disebut variabel bebas (Swarjana, 2015). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah keyakinan orang tua : rasa percaya diri. 

4.4.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang berubah akibat dipengaruhi oleh 

variabel yang lain (Swarjana, 2015). Variabel independent dalam penelitian ini adalah 

perilaku promosi kesehatan orang tua. 

4.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan suatu batasan dari pengertian yang dijadikan 

pedoman oleh peneliti dalam melakukan suatu kegiatan/ penelitiannya. Definisi 

operasional ini mengacu pada target suatu pekerjaan yang ingin dicapai, berisi batasan 

konsep, waktu, tempat (Hs, 2007). Definisi operasional menjadikan suatu konsep 

penelitian yang masih abstrak menjadi operasional sehingga memudahkan dalam 

pengukuran variabel tersebut (Wasis, 2008b).  
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Tabel 4. 1 Definisi operasional hubungan antara keyakinan orang tua : rasa 
percaya diri orang tua untuk melakukan promosi kesehatan dalam 
mengelola anak sulit makan 

Variabel Defenisi 
Operasional 

Indikator Instrumen Skala 
Data 

Keterangan 

Variabel Independen 

Keyakinan 
Orang Tua: 
Rasa 
Percaya 
Diri 

Seberapa besar 
keyakinan atau 
kepercayaan  
orang tua 
dalam 
mengelola 
anak sulit 
makan di 
Puskesmas 
Singosari, 
Karangploso, 
Ardimulyo  

1. Paham bagaimana 
cara pemeriksaan dini 
pada anak 

2. Mampu melakukan 
pemeriksaan pada 
anak 

3. Telah melakukan 
pemeriksaan pada 
anak 1 tahun yang 
lalu 

4. Telah melakukan 
pemeriksaan pada 
anak 3 bulan yang lalu 

5. Telah melakukan 
pemeriksaan pada 
anak 1 bulan yang lalu 
6. Yakin bisa 
melakukan 
pemeriksaan dan 
menemukan kelainan 
pada anak 

7. Yakin bisa 
melakukan 
pemeriksaan rutin 
pada petugas 
kesehatan 

Kuisioner 

 

 

 

 

 

Ordinal Jumlah soal 7 

 

Skor Kategori 

Baik = X> 
mean + SD 

 

Cukup= Mean-
SD>X>Mean
+SD 

 

Kurang=X< 
Mean-SD 

 

Variabel Dependen 

Perilaku 
Promosi 
Kesehatan 
Orang Tua 
dalam 
Mengatasi 
Anak Sulit 
Makan 

Sikap dan 
perilaku orang 
tua/ ibu dalam 
melakukan 
promosi 
kesehatan 
sehingga dapat 
mengatasi 

1. Mengajukan 
pertanyaan dengan 
sesuai 

2. Menyelesaikan 
tugas-tugas yang 
terkait dengan 
kesehatan 

Kuisioner Ordinal Jumlah soal 11 

 

Skor Kategori 

Baik = x > 
mean + SD 
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anak sulit 
makan 

3. Menunjukan 
pemeriksaan dini  

4. Kontak dengan 
tenaga kesehatan  

5. menunjukan 
kemampuan aktivitas 
sehari-hari yang 
konsisten 

6. Menjelaskan strategi 
untuk merubah 
perilaku yang tidak 
sehat 

7. Mematuhi strategi 
yang dibuat 

8. Menunjukan 
perilaku sehat 

9. Mencari informasi 
kesehatan yang sesuai 
dengan masalahnya 

10. Menjelaskan 
strategi untuk 
memaksimalkan 
kesehatan 

11. Menjelaskan 
strategi 
pengembangan 
individu untuk 
memaksimalkan 
kesehatan 

 

Cukup= Mean-
SD>X>Mean
+SD 

 

Kurang=X< 
Mean-SD 

 

4.6 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di Puskesmas Singosari, Karangploso, dan 

Ardimulyo 

4.7 Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari tahun 2019, dimana peneliti 

melakukan pembagian kuesioner secara langsung pada responden. 
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4.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti 

dalam mengumpulkan data sehingga dapat memudahkan peneliti dalam memperoleh 

hasil dalam arti cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Pemilihan 

metode dan instrumen penelitian sangat ditentukan oleh bebrapa hal yaitu objek 

penelitian, waktu penelitian, sumber data yang didapatkan, jumlah tenaga peneliti, dana, 

serta teknik yang akan digunaka apabila data sudah terkumpul. Instrumen penelitian 

dikembangkan dengan memilih komponen-komponen yang akan diukur hasilnya 

(Meliningsih, Ayu, Ngurah, & Sintari, 2014).  

Penelitian ini menggunakan jenis instrumen dalam bentuk kuesioner. 

Kuesioner adalah alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengumpulan data yang 

terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diisi atau dijawab oleh para responden. 

Kuesioner digunakan untuk mengukur variabel yang bersifat factual, agar memperoleh 

informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga diperoleh hasil dengan 

validitas dan reliabilitas yang tinggi (Djaali & Muljono, 2007).  Kuesioner yang 

digunakan terdiri dari beberapa pertanyaan tertutup. Skala yang digunakan dalam 

mengukur instrument ini yaitu skala likert yaitu skala ordinal yang berisi beberapa 

jawaban alternatif (Santoso, 2006).  

Kuisioner yang digunakan terdiri dari 3 bagian, yaitu : 

1. Bagian pertama berisi data demografi ibu dan anak meliputi 1) usia ibu, 2) tingkat 

pendidikan ibu, 3) pekerjaan ibu, 4) jumlah anak, 5) penghasilan keluarga, 6) usia 

anak, 7) jenis kelamin anak, 8) berat badan anak, 9) tinggi badan anak, dan 10) IMT. 
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2. Bagian yang kedua berisi beberapa pertanyaan tertutup tentang keyakinan orang 

tua : rasa percaya diri dalam melakukan tindakan. 

3. Bagian ketiga berisi beberapa pertanyaan tertutup terkait dengan perilaku promosi 

kesehatan orang tua dalam mengelola anak sulit makan.  

Tabel 4. 2 Kisi-kisi kuesioner penelitian 

No Aspek Jumlah Soal Nomor Soal Skor 

1. Demografi 10  - 

2. Keyakinan : Rasa 
Percaya Diri  

7 Positif 

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

Kuisioner dalam bentuk 
Skala Likert  

1=Tidak Pernah 

2=Jarang 

3=Kadang-Kadang 

4=Sering 

5=Selalu 

3. Perilaku Promosi 
Kesehatan dalam 
Mengelola Anak Sulit 
Makan 

11 Positif 

1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,10,11 

Kuisioner dalam bentuk 
Skala Likert  

1=Tidak Pernah 

2=Jarang 

3=Kadang-Kadang 

4=Sering 

5=Selalu 

 

4.9 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.9.1 Uji Validitas 

Uji validitas merupakan sebuah uji sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat 

ukur dalam penelitian, atau untuk mengukur valid atau tidaknya instrument yang 
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digunakan dalam penelitian tersebut sehingga para reponden mengerti dan paham 

maksud dari pertanyaan kuesionernya (Haryono & Octavia, 2014). 

Tabel 4. 3 Uji validitas faktor keyakinan : Rasa percaya diri dan Perilaku 
promosi kesehatan 

Variabel Item Pertanyaan Nilai r Nilai r tabel Keterangan 

Keyakinan : Rasa 
Percaya Diri 

Pertanyaan 1 

Pertanyaan 2 

Pertanyaan 3 

Pertanyaan 4 

Pertanyaan 5 

Pertanyaan 6 

Pertanyaan 7 

0,434 

0,770 

0,718 

0,772 

0,804 

0,691 

0,852 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Perilaku Promosi 
Kesehatan 

Pertanyaan 1 

Pertanyaan 2 

Pertanyaan 3 

Pertanyaan 4 

Pertanyaan 5 

Pertanyaan 6 

Pertanyaan 7 

Pertanyaan 8 

Pertanyaan 9 

Pertanyaan 10 

Pertanyaan 11 

0,383 

0,425 

0,725 

0,642 

0,484 

0,715 

0,720 

0,574 

0,650 

0,743 

0,664 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Berdasarkan uji validitas diatas, kuesioner keyakinan : rasa percaya diri dengan 

total 7 pertanyaan dan kuesioner perilaku promosi kesehatan dengan total sebelas 

pertanyaan dinyatakan bahwa semuanya “valid”. Uji validitas dikatakan valid jika nilai 

r > r tabel (0.4) untuk variabel keyakinan : rasa percaya diri dan untuk variabel perilaku 

promosi kesehatan. 
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4.9.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan sebuah uji yang mengukur sejauh mana suatu alat 

ukur dapat diandalkan untuk digunakan dalam penelitian, hal ini diukur melalui 

konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena yang diukur tidak 

berubah. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden 

tetap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Teknik Cronbach Alpha merupakan 

suatu teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner (Mulyono, 2018) 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Keyakinan : Rasa Percaya Diri dan 
Perilaku Promosi Kesehatan 

Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Keyakinan : Rasa Percaya Diri 

Perilaku Promosi Kesehatan 

0,841 

0,830 

Reliabel 

Reliabel 

  

Berdasarkan hasil dari uji reliabilitas, didapatkan hasil bahwa pada vaiabel 

keyakinan : rasa percaya diri memiliki nilai koefisien alpha sebesar 0.841 sedangkan pada 

variabel perilaku promosi kesehatan memiliki nilai koefisien alpha sebesar 0.830. 

Variabel keyakinan : rasa percaya diri dan variabel perilaku promosi kesehatan 

semuanya dinyatakan reliabel karena memiliki nilai Cronbach Alpha > 0.6.  

4.10 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan dalam 

penelitian untuk memastikan data yang diinginkan memang tepat dan dapat 

menghasilkan hasil yang akurat. Metode pengumpulan data diantaranya kuesioner, 

interview, observasi, focus group discussion, dan tes. Prosedur pengumpulan data pada 

penelitian ini di lakukan dengan cara sebagai berikut: 
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a. Peneliti menyerahkan surat izin penelitian kepada Kepala Puskesmas Singosari, 

Puskesmas Ardimulyo, dan Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang. 

b. Peneliti menentukan sampel yang diambil sesuai dengan kriteris inklusi. 

c. Peneliti memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan penelitian yang 

dilakukan. 

d. Peneliti memberikan lembar persetujuan dan lembar kuesioner kepada ibu dengan 

anak usia 0-5 tahun yang mengalami sulit makan (ARFID) untuk menjadi 

responden dalam penelitian ini ketika kegiatan posyandu berlangsung. 

e. Ibu yang bersedia menjadi responden selanjutnya diberikan penjelasan tentang 

bagaimana mengisi kuesioner. 

f. Peneliti mempersilahkan responden untuk mengisi kuesioner dan mendampingi 

responden saat mengisi kuesioner. 

g. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan analisa data yaitu 

dengan menggunakan kolerasi Spearman Rank 

4.11 Analisis Data 

4.11.1 Langkah- langkah Pengolahan Data 

Menurut  proses pengolahan data dibagi menjadi bebrapa tahapan 

diantaranya : 

a. Editing (Pengeditan) 

Editing merupakan tahap awal yang harus dilakukan peneliti dalam mengolah data 

penelitian. Editing adalah proses pemeriksaan data-data yang telah dikumpulkan 

oleh peneliti melalui instrumen penelitian. Pada proses ini, peneliti melakukan 
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pemeriksaan data yang terkumpul mencakup memeriksa jumlah lembar 

kuesuioner, jumlah pertanyaan yang telah dijawab atau belum (Swarjana, 2016).  

b. Entry Data (Pemasukan Data) 

Entry Data ini merupakan proses memasukan data yang telah diperoleh oleh 

peneliti dengan menggunakan fasilitas computer (Roza, Yunus, & Wahyuni, 2013) 

c. Coding (Pemberian Kode) 

Pada tahap ini peneliti hanya melakukan pemberian kode pada masing-masing 

kategori yang telah ditentukan peneliti, sehingga mempermudan saat memasukan 

data ke komputer (Swarjana, 2016). 

d. Tabulating (Melakukan Tabulasi) 

Tabulating merupakan proses penyusunan data, hal ini menjadi sangat penting 

karena mempermudah saat menganalisis data secara statistik. Tabulasi dapat 

dilakukan dengan du acara yaitu tabulasi data secara manual, dan tabulasi data 

menggunakan software pada komputer (Swarjana, 2016). 

4.11.2 Analisis Data Univariat dan Bivariat 

1. Analisa Univariat 

Analisia univariat merupakan analisa data yang paling sederhana, dimana 

peneliti hanya melakukan analisis terhadap satu variabel (Swarjana, 2016). Analisa 

univariat dalam penelitian ini adalah distribusi frekuensi. 

2. Analisa Bivariat 

Analisis data bivariat merupakan analisis data dua variabel secara stimultan, 

analisis ini berbicara tentang hubungan dua variabel (Swarjana, 2016). Analisa bivariate 
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dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keyakinan : rasa 

percaya diri orang tua dalam melakukan promosi kesehatan pada kasus anak sulit 

makan. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan uji korelasi spearman rank. Uji 

korelasi spearman rank digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan linier antara dua 

variabel ketika nilai dari setiap variabel diberi peringkat (Weinberg & Abramowitz, 

2002). Dalam penelitian ini analisa data menggunakan uji spearman rank dibantu 

dengan aplikasi SPSS 20. 

4.12 Etika Penelitian 

Proses penelitian harus memerhatikan banyak hal selain metode, dan desain. 

Terdapat pertimbangan mutlak yang harus dipatuhi peneliti bidang apapun termasuk 

keperawatan, kesehatan, kebidanan, kedokteran dan lain sebagainya saat melakukan 

penelitian yaitu ethical principles. Etika penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti 

diantaranya adalah: 

1. Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

Lembar persetujuan (informed consent) merupakan suatu bentuk persetujuan 

antara kedua belah pihak yaitu peneliti dan responden dalam penelitian dengan 

memberikan lembar persetujuan. Lembar persetujuan (informed consent) diberikan 

sebelum dilakukannya penelitian, dengan tujuan agar responden dalam penelitian 

dapat mengerti atau memahami maksud dan tujuan dari penelitian serta dampaknya 

terhadap responden penelitian saat proses pengumpulan data. Apabila responden 

bersedia untuk diteliti, maka selanjutnya responden harus menandatangani lembar 

persetujuan tersebut dan apabila responden tidak bersedia untuk diteliti atau tidak 

bersedia untuk berpartisipasi maka peneliti tidak boleh memaksa dan harus 

menghormati keputusan responden tersebut. 
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2. Tanpa Nama (Anonimity) 

Tanpa nama atau anonimity merupakan salah satu etika lain dalam penelitian 

yang memberikan jaminan yaitu tidak mencamtumkan nama responden atau hanya 

menggunakan inisial pada lembar responden dan hanya menuliskan kode pada 

lembar kuesioner atau lembar pengumpulan data. 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasiaan (Confidentiality) merupakan masalah etika pada setiap penelitian 

dengan cara peneliti memberikan jaminan kerahasiaan dari hasil penelitian, baik 

kerahasiaan dalam bentuk informasi maupun hal-hal lainnya. Peneliti wajib 

menjaga kerahasiaan informasi yang telah didapat selama proses pengambilan data 

dan hanya pihak tertentu atau hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan 

pada hasil risetnya. 


