
 
 

38 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang terdiri atas beberapa 

komponen yang menyatu satu sama lain untuk memperoleh data dan fakta dalam 

rangka menjawab pertanyaan atau masalah dalam penelitian (Lapau, 2012). Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif korelasional 

dengan menggunakan pendekatan Cross sectional. Peneltian korelasional adalah 

mengkaji hubungan antara variabel. Penelitian korelasional bertujuan 

mengungkapkan hubungan korelatif antara variabel. Hubungan korelatif 

mengacu pada kecenderungan bahwa variasi suatu variable diikuti oleh variasi 

variable yang lain. Rancangan penelitian koresional peneliti melibatkan minimal 

dua variabel (Nursalam, 2015). 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan 

Cross sectional. Peneltian Crosssectional adalah jenis penelitian yang menekankan 

waktu pengukuran/observasi data variabel independent dan dependen hanya satu 

kali pada suatu saat. Pada jenis ini, variabel independen dan dependen dinilai 

secara simultan pada satu saat, jadi tidak ada tindak lanjut (Nursalam, 2015). 

4.2    Kerangka Peneltian 

Kerangka penelitian ini adalah langkah – langkah dalam aktivitas 

kelompok, di mulai dari penetapan populasi, sampel dan seterusnya yaitu 

kegiatan dari awal penelitian akan dilakukan (Nursalam, 2014). Kerangka 

penelitian disajikan pada gambar 4.2 sebagai berikut. 
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4.2 Kerangka Penelitian 

Kerangka kerja penelitian ini diuraikan sebagaimana berikut: 

Variabel independen: 

Pengetahuan tentang anemia  

pada ibu hamil 

Pengolahan dan analisa data 

Tingkat pengetahuan tentang anemia pada ibu 

hamil dengan kepatuhan dalam mengkonsumsi 

tablet besi (Fe) dengan uji fisher 

Variabel dependen: 

Kepatuhan dalam mengkonsumsi 
tablet besi (Fe) 

Hasil 

Ada hubungan Tingkat pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil 

dengan kepatuhan dalam mengkonsumsi tablet besi (Fe) di Puskesmas 

Kendalsari Kota Malang 

POPULASI 

 Ibu hamil di Puskesmas Kendalsari Kota Malang 

sebanyak 30 responden 

Sampling (Total sampling) 

Sampel (ibu hamil  yang berada di Puskesmas Kendalsari Kota Malang 

sebanyak 30)  

Secara Cross Sectional, Variabel independent dan 

dependen diukur/observasi dalam satu waktu 

Pengukuran dengan 

kuesioner 

Pengukuran dengan 

kuesioner 
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4.3 Populasi, Sampel, dan Sampling 

4.3.1 Populasi 

Populasi merupakan seluruh subjek (manusia, binatang percobaan, 

data laboraturium, dll) yang akan diteliti dan memenuhi karateristik yang 

ditentukan peneliti (Agus Riyanto, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh ibu hamil yang berkunjung menjadi pasien di Puskesmas Kendalsari 

sebanyak 30 orang ibu hamil. 

4.3.2 Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diharapkan dapat 

mewakili representative populasi (Agus Riyanto, 2013). Sampel dalam 

penelitian ini adalah ibu hamil yang berada dipuskesmas Kendalsari Kota 

Malang sebanyak 30 responden. 

4.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. 

Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama 

dengan populasi (Sugiyono, 2014). Alasan mengambil total sampling karena 

menurut Sugiyono (2007) jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh 

populasi dijadikan sampel penelitian semuanya sehingga jumlah sampel yang 

digunakan adalah sebanyak 30 orang ibu hamil yang berkunjung menjadi 

pasien di Puskesmas Kendalsari Kota Malang. 
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4.4 Variabel Penelitian 

Sugiyono (2014) mengemukakan variabel penelitian pada dasarnya 

adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya. 

4.4.1  Variabel Independen(Bebas) 

Variabel bebas Merupakan variabel yang dapat mempengaruhui atau 

yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen 

(terikat)(Abd Nasir, 2011). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat 

pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil (X1) 

4.4.2 Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Abd Nasir, 2011). Variabel 

terikat penelitian ini adalah Kepatuhan Dalam Mengkonsusmsi Tablet 

Besi(Y).  

4.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah kegiatan yang dilakukan setelah menetapkan 

variabel-variabel dengan mendefinisikan variabel tersebut secara operasional 

(Abd Nasir, 2011). 
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Tabel 4.1 Definisi Operasional Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Anemia 
pada Ibu Hamil dengan Kepatuhan dalam Mengkonsumsi Tablet Besi (Fe) 

 

4.6 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada tanggal 22 April - Agustus 2019. Kegiatan 

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kendalsari Kota Malang. 

4.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen atau alat pengumpulan data adalah alat yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrument penelitian 

adalah segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh, mengelola, dan 

menginteprasikan informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola 

pengukuran yang sama. Pada penelitian ini jenis instrument yang digunakan 

Variabel Definisi 
Operasional  

Indikator Instrumen Skala Data Hasil Ukur 

Independen: 
Tingkat 
pengetahuan 
tentang anemia 
pada ibu hamil 

Yang diketahui 
oleh ibu hamil yang 
sedang berkunjung 
di Puskesmas 
Kendalsari 

Sejauh mana ibu hamil 
mengetahui tentang anemia 
meliputi:  

1. Definisi anemia 
pada kehamilan 

2. Gejala anemia pada 
kehamilan 

3. Pengaruh anemia 
pada kehamilan 

4. Manfaat Tablet Zat 
Besi (Fe)  

5. Efek samping 
tablet besi (Fe) 
 

Kuisioner 
Soal = 10 

Nominal 1=Tahu  

2=Tidak Tahu 

Dependen: 
Kepatuhan 
dalam 
Mengkonsumsi 
tablet besi (Fe)  

Sejauh mana 
Kepatuhan ibu 
hamil  
Dalam 
Mengkonsusmsi 
Tablet Besi (Fe) 

Kepatuhan dalam 
mengkonsumsi tablet besi 
(Fe): 

1. Kunjungan ANC 
2. Jumlah tablet besi 

(Fe) yang 
dikonsumsi  

 

Kuisioner  
Soal = 8 

Ordinal -1=patuh 

mengkonsumsi 

tablet Fe >5 

hari/minggu 

-0=tidak patuh 

mengkonsumsi 

tablet Fe <5 

hari/minggu 
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untuk pengumpulan data adalah berbentuk kuesioner, kuesioner adalah 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dari responden dalam arti laporan           tentang pribadinya, atau hal-hal yang 

ia ketahui. Kuesioner merupakan alat pengumpul data yang berbentuk 

pertanyaan yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Beberapa alasan 

digunakannya kuesioner adalah: (1) kuesioner terutama dipakai untuk 

mengukur variabel yang bersifat factual, (2) untuk memperoleh informasi 

yang relevan dengan tujuan penelitian, dan (3) untuk memperoleh informasi 

dengan validitas dan reliabilitas setinggi mungkin. (Abd Nasir, 2011). 

Instrument dalam penelitian ini terdiri dari 2 kuesioner yaitu tentang 

tingkat pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil dan kepatuhan dalam 

mengkonsumsi tablet besi (Fe). Berikut data demografi beserta kisi-kisi dalam 

kuesioner tersebut adalah: 

a. Data demografi: Identitas responden 1. Nomor responden 2. Nama. 

Karateristik responden: 1. Umur 2. Pendidikan 3. Riwayat kehamilan  

& 4. Pekerjaan. 

b. Kuesioner varibel tingkat pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil. 

Kuesioner ini diberikan kepada ibu hamil di Puskesmas Kendalsari Kota 

Malang. Kuesioner terdiri dari 9 pertanyaan dengan menggunakan Skala 

Guttman tujuan memudahkan responden dalam menjawab kuesioner. 

Pengisian kuisioner dengan memberi tanda centang untuk jawaban yang 

dianggap benar. Menurut Sugiyono (2014), skala Guttman akan didapat 

jawaban tegas, yaitu ya-tidak; benar-salah; pernah tidak pernah; positif 

negative, selain dapat dibentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam 

bentuk checklist, jawaban dapat dibuat skor tinggi satu dan skor rendag 
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nol. Responden dapat menjawab kuesioner sesuai petunjuk yaitu memberi 

tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap benar, Favorable dengan 

pilihan “Benar” diberi skor 1 dan “salah” diberi skor 0. Unfavorable 

dengan pilihan “Benar” diberi skor 0 dan “Salah” diberi skor 1. Jawaban 

responden terhadap item-item pertanyaan dijumlahkan untuk 

mendapatkan skor pengetahuan. Skor jawaban dengan yang diharapkan 

(tertinggi) kemudian dikalikan 100% dan hasilnya berupa prosentase 

dengan rumus yang digunakan sebagai berikut: 

N= 
𝑺𝒑

𝑺𝒎
x 100% 

Keterangan: 
 
N : Nilai pengetahuan 
Sp : Skor yang didapat 
Sm : Skor tertinggi 

Tabel 4.2 Kisi-Kisi Kuisioner Tingkat Pengetahuan Tentang Anemia Pada 

Ibu Hamil 

No Aspek Nomor 

Pertanyaan  

Jenis 

Pertanyaan 

Jumlah Soal 

1 Definisi 

anemia pada 

ibu kehamilan 

1,4,5,7 Tertutup 4 

2 Gejala 

Anemia pada 

kehamilan 

2,8 Tertutup 2 

3 Pengaruh 

anemia pada 

kehamilan  

3,6 Tertutup 2 

4 Manfaat 

Tablet Zat 

Besi (Fe)  

9 Tertutup 1 

5 Efek samping 

tablet besi 

(Fe) 

10 Tertutup 1 

Total         10 
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c. Kuesioner variabel kepatuhan dalam mengkonsumsi tablet besi (Fe) 

Kuesioner ini diberikanakepada ibu hamil di Puskesmas 

Kendalsari Kota Malang. Kuesioner terdiri dari 8 pertanyaan dengan 

menggunakan Skala Guttman tujuan memudahkanaresponden dalam 

menjawab kuesioner. Pengisian kuisioner dengan memberi tanda centang 

untuk jawaban yang dianggap benar. Menurut Sugiyono (2014), skala 

Guttman akan didapat jawaban tegas, yaitu ya-tidak; benar-salah; pernah 

tidak pernah; positif negative, selain dapat dibentuk pilihan ganda, juga 

dapat dibuat dalam bentuk checklist, jawaban dapat dibuat skor tinggi satu 

dan skor rendag nol. Responden dapat menjawab kuesioner sesuai 

petunjuk yaitu memberi tanda checklist (√) pada jawaban yang dianggap 

benar, Favorable dengan pilihan “Benar” diberi skor 1 dan “salah” diberi 

skor 0. Unfavorable dengan pilihan “Benar” diberi skor 0 dan “Salah” 

diberi skor 1. Jawaban responden terhadap item-item pertanyaan 

dijumlahkan untuk mendapatkan skor pengetahuan. Skor jawaban 

dengan yang diharapkan (tertinggi) kemudian dikalikan 100% dan 

hasilnya berupa prosentase dengan rumus yang digunakan sebagai 

berikut : 

N= 
𝑺𝒑

𝑺𝒎
x 100% 

Keterangan: 
 
N : Nilai kepatuhan 
Sp : Skor yang didapat 
Sm : Skor tertinggi 
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Tabel 4.3 Kisi-kisi Kusioner Kepatuhan dalam Mengkinsumsi Tablet Besi 

(Fe) 

No Aspek  No 

Pertanyaan  

Jenis 

Pertanyaan  

Jumlah Soal 

1 Kunjungan 

ANC 

1,2,3 Tertutup 3 

2 Jumlah 

tablet besi 

(Fe) yang 

dikonsumsi  

4,5,6,7,8 Tertutup 5 

 
  Total          8 

 

4.8 Validitas dan Reliabilitas 

Validitas adalah indeks yang menunjukan alat ukur itu benar-benar 

mengukur apa yang diukur. Untuk diukur mengetahui apakah kuesioner 

yang disusun tersebut mampu mengukur apa yang hendak diukur, maka 

perlu diuji dengan uji korelasi antara skors (nilai) tiap – tiap item 

(pertanyaan) dengan skors total kuesioner tersebut. Reliabilitas adalah 

indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau 

dapat diandalkan. Dimana hasil pengukuran tetap konsisten atau tetap asas 

bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 

dengan menggunakan alat ukur yang sama (Notoatmodjo, 2012). 

4.8.1 Uji Validitas 

Validitas adalah indeks yang menunjukan alat ukur itu benar-benar 

mengukur apa yang diukur. Untuk diukur mengetahui apakah kuesioner 

yang disusun tersebut mampu mengukur apa yang hendak diukur, maka 

perlu diuji dengan uji korelasi antara skors (nilai) tiap – tiap item 

(pertanyaan) dengan skors total kuesioner tersebut. Reliabilitas adalah 
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indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau 

dapat diandalkan. Dimana hasil pengukuran tetap konsisten atau tetap asas 

bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 

dengan menggunakan alat ukur yang sama (Notoatmodjo, 2012). 

Uji validitas dilakukan pada lembar kuesioner penelitian “Hubungan 

Tingkat Pengetahuan Tentang Anemia pada Ibu Hamil dengan Kepatuhan 

dalam Mengkonsumsi Tablet Besi (Fe) di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kendalsari Kota Malang”. 

Keputusan uji : 

1. Bila nilai sig < 0.05 maka item pertanyaan dinyatakan valid 

2. Bila nilai sig > 0.05 maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat pengukur 

seberapa valid atau kesahihan suatu informasi. Pengujian validitas instrument 

dilakukan dengan menggunakan metode korelasi product moment dengan SPSS 

for Windows. Uji validitas adalah membandingkan nilai koefisien korelasi antara 

nilai p (signifikansi) sebesar 0,05 dengan alpha yang digunakan yaitu apabila 

nilai signifikansi lebih kecil dari alpha, maka dapat dikatakan bahwa butir 

pertanyaan yang digunakan adalah valid (Notoatmodjo, 2005 dalam 

Nursalam, 2014). Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor 

tiap butir dengan skor totalnya. Butir dikatakan valid jika nilai korelasi pearson 

lebih besar dari nilai r tabel. Pada uji SPSS for Windows butir juga dikatakan 

valid apabila nilai probabilitas (Sig)<0,05. 
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4.8.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitasadilakukan terhadap alat ukur dalam bentuk kuesioner 

untuk mengetahuiasejauh mana tingkat konsistensi kepercayaan sehingga 

dapat dipahamiadan tidak menimbulkan perberdaan intepretasi dalam 

memahami pertanyaan. Menurut Arikunto (2010) uji reliabilitas 

dihitungadengan tekhnik Cronbach’s Alpha dengan bantuan SPSS for Windows 

16 dengan rumus sebagai berikut: 

𝑟𝑖𝑖 = |
𝑘

(𝑘 − 1)
| |1 −

∑ 𝑎𝑏2

𝑜𝑡2
| 

 

Keterangan : 

𝑟𝑖𝑖 =reabilitas instrument 

𝐾 =banyak butir pertanyaan atau banyaknya soal 

𝛴𝑎𝑏2 = jumlah varian butir 

𝑜𝑡2=varian total  
 
Menurut Ghazali (2010), kriteria kriteria pegujian yang digunakan 
adalah:  

  Jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 maka dinyatakan reliabel. 

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

Untukauji reliabelitas alat ukur untuk pengetahuan didapatkan 

koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,655, dimanaakoefesien tersebut lebih 

dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian sudah 

reliabel. (Arikunto, 2010). 

4.9 Prosedur Penelitian 

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data 

primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah prosedur 

yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan 
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Menurut Moh. Nazir (2014). Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah angket/kuesioner untuk semua variabel yaitu tingkat 

pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil dan kepatuhan dalam 

mengkonsumsi tablet besi (Fe). Langkah-langkah yang dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Tahap Persiapan  

1) Penyususnan proposal penelitian. 

2) Mempersiapkan surat izin studi pendahuluan dan penelitian yang akan 

disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. 

3) Pengumpulkan data ibu hamil dari Puskesmas Kendalsari Kota 

Malang. 

4) Melakukan studi pendahuluan 

5) Mempersiapakan alat instrument penelitian, yang akan dilakukan 

peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan 

menggunakan kuesioner. 

b. Tahap Pelaksanaan  

1) Menemui petugas puskesmas Kendalsari Kota Malang untuk 

mengkoordinir responden atau ibu hamil yang sedang berkunjung di 

Puskesmas Kendalsari Kota Malang. 

2) Dalam penelitian ini saya melibatkan asisten penelitian sebanyak satu 

orang untuk membantu saya. Teman saya ditugaskan sebagai 

dokumentasi selama penelitian berlangsung. 

3) Bertemu dengan responden baik dipuskesmas maupun mendatangi 

responden kerumahnya 
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4) Melakukan pendekatan dengan memperkenalkan identitas diri kepada 

responden penelitian 

5) Menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada responden, setelah 

itu meminta persetujuan subjek untuk menjadi responden penelitian 

6) Membagikan kuesioner kepada responden 

7) Menjelaskan cara pengisian kuesioner 

8) Responden dipersilahkan untuk mengisi kuesioner 

9) Setelah responden selesai mengisi lembar kuesioner dikumpulkan 

kembali kepada peneliti. 

10) Peneliti mengucapkan terimakasih kepada responden atas kerja sama 

dan waktu yang disediakan. 

c. Tahap pengumpulan data 

1) Lembar kuesioner yang telah dikumpulkan kepada peneliti selanjutnya 

dihitung. 

2) Mengecek kembali nama dan kelengkapan identitas responden. 

3) Memeriksa kembali jika ada pengisian yang salah atau kurang lengkap. 

d. Tahap pengelolahan data 

Agar analisis menghasilkan informasi yang benar, ada empat tahapan 

dalam mengolah data, yaitu (Agus Riyanto, 2013): 

1) Tahap editing merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan data, 

jika menggunakan kuesioner apakah kuesioner sudah diisi dengan 

lengkap, apakah jawaban responden jelas, relavan jawaban dengan 

pertanyaan, dan konsisten. 

2) Tahap coding merupakan merubah data berbentuk huruf menjadi data 

berbentuk angka/bilangan. 
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3) Tahap cleaning merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang 

sudah entry apakah ada kesalahan atau tidak. 

4) Tahap processing merupakan tahap entry data atau memasukan data 

dari kuesioner ke dalam program computer. 

4.10 Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang didapatkan hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan 

lainnya dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori dan diambil 

kesimpulan sehingga hasil temuan mudah dipahami oleh diri sendiri atau 

orang lain (Nursalam, 2014). 

4.10.1 Analisa Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian. Bentuk analisis univariat tergantung 

jenis datanya. Untuk data numerik digunakan nilai mean atau rata – rata, 

median dan standar deviasi. Pada umunya dalam analisis hanya menghasilkan 

distribusi frekuensi dan presentase dari tiap variabel. Tabel univariat adalah 

suatu tabel yang menggambarkan penyajian data dalam bentuk distribusi 

frekuensi untuk satu variabel saja (Notoatmodjo, 2012). 

Analisis deskriptif adalah suatu prosedur pengolahan data dengan 

menggambarkan dan meringkas data secara ilmiah dalam bentuk table atau 

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

ukuran – ukuran kecenderungan pusat (rata – rata hitung, median, modus), 

maupun ukuran – ukuran variasi (simpangan baku, variasi, rentang, dan 

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

adalah pengamatan terhadap table frekuensi. Table frekuensi terdiri atas 
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kolom – kolom yang memuat frekuensi dan presentase untuk setiap kategori 

(Nursalam, 2014). Pada penelitian ini Analisa univariat menjelaskan 

karakteristik responden diantaranya usia responden (ibu), pekerjaan ibu, usia 

kehamilan dan nilai Hb. 

4.10.2 Analisa Bivariat 

Analisa bivariate adalah yang dilakukan terhadap dua variabel yang 

diduga berhubungan atau berkolerasi tujuannya untuk pengujian pengaruh 

atau hubungan antara dua variabel (Notoatmodjo, 2018). Untuk menganalisa 

hubungan tingkat pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil dengan 

kepatuha dalam mengkonsumsi tablet besi (Fe), setalah data terkumpul maka 

dalam tahap selanjutnya akan diolah dan dianalisa menggunakan 

komputerisasi untuk menganalisa hubungan tingkat pengetahuan tentang 

anemia pada ibu hamil dengan kepatuha dalam mengkonsumsi tablet besi 

(Fe) menggunakan uji ChiSquer pada SPSS for Windows. 

Interpretasi hasil uji Chi Square jika nilai p<0.05 maka diartikan bahwa 

terdapat korelasi yang bermakna antara dua variabel yang diuji dan apabila 

nilai p>0.05 maka diartikan bahwa tidak terdapat korelasi yang bermakna 

antara dua variabel yang diuji. Menurut Dahlan (2014) syarat dilakukannya Uji 

Chi Square antara lain sebagai berikut: 

1. Tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebeut dengan 

Aqtual count (F0) sebesar 0 (Nol). 

2. Syarat Chi Square adalah sel yang mempunyai nilai Expected kurang dari 

5 minimal 20% dari jumlah sel. 

3. Jika syarat Chi Square tidak terpenuhi, maka dipakai uji alternatifnya. 
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1. Tabel 2x2 

Untuk tabel 2x2, alternative Chi square adalah uji Fisher 

2. Tabel 2X3 

a. Bila ordinal dan tujuannya membandingkan proporsi, alternatifnya Chi 

Square adalah menjadikannya beberapa tabel 

b. Bila ordinal dan tujuannya membandingkan trend, alternative Chi Square 

adalah Mann-Whitney 

c.  Bila ordinal dan sel digabungkan secara substansi, lakukan penggabungan 

sel 

d. Jika nominal, alternative Chi Square adalah penggabungan sel. Bila tidak 

dapat digabung secara substansi, buatlah menjadi beberapa tabel 2x2 

3. Tabel (>2) x (>2) 

a.  Jika salah satu variabel ordinal dan tujuannya membandingkan proporsi, 

buatlah menjadi beberapa tabel 2x2 

b.  Jika salah satu variabel ordinal dan tujuannya melihat trend, alternative Chi 

square adalah Kruskal-Wallis 

c.  Bila ordinal dan sel dapat digabung secara substansi, lakukan penggabungan 

sel  

d.  Bila tidak dapat digabung secara substansi, buatlah menjadi beberapa BxK 

Jadi untuk analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji Chi Square 

dengan nilai expected count yang dibawah 5 maksimal 20% jika syarat 

terpenuhi bisa menggunakan Chi Square dengan uji hipotesis komparatif 

kategorik tidak berpasangan 3x2, namun jika tidak terpenuhi memakai Kruskal 

wallis + Post Hoc. 
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10.2 Etika Penelitian 

Masalah etikaapenelitian keperawatan merupakan masalah yang 

sangat penting dalam penelitian, mengingat penelitian keperawatan 

berhubungan langsung dengan manusia, maka segi etika penelitian harus 

di perhatikan. Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain adalah 

sebagai berikut: (Hidayat, 2011). Dalam melakukan suatu penelitian, 

peneliti perlu membawa rekomendasi dari institusi untuk pihak yang 

dituju dengan cara mengajukan permohonan izin kepada 

institusi/Lembaga tempat penelitian untuk mendapatkan izin penelitian di 

Puskesmas Dinoyo Kota Malang.Setelah mendapatkan persetujuan, 

barulah peneliti dapat melakukan peniltian dengan menakankan masalah 

etika yang meliputi: 

1) Lembar Persetujuan Penelitian (Informed Consent) 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti 

dengan resp onden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. 

Informed consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan 

dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. 

Tujuan informed consent adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan 

penelitian, mengetahui dampaknya. Jika responden tidak bersedia, maka 

peneliti harus menghormati hak pasien. Beberapa informasi yang harus 

ada dalam informed consent tersebut antara lain: partisipasi pasien, tujuan 

dilakukannya tindakan, jenis data yang dibutuhkan, komitmen, prosedur 

pelaksanaan potensial masalah yang akan terjadi, manfaat, kerahasiaan, 

informasi yang mudah dihubungi, dan lain-lain. 
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2) Tanpa Nama (Anonymity) 

Masalah etika keperawatan adalah masalah yang memberikan 

jaminan dalam penggunakan subjek penelitian dengan cara tidak 

memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat 

ukur dan hanya menuliskan kode atau inisial nama pada lembar 

pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan.  

3) Kerahasiaan (Confidentiality) 

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan 

jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-

masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan 

dilaporkan pada hasil riset. 


