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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

      Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode 

penelitian Quasy Experiment dengan menggunakan rancangan penelitian 

pretest-posttest with control group design. Pada kelompok eksperimen 

diberikan pendidikan kesehatan tentang pencegahan stroke, sebelum 

intervensi diberikan pretest tentang pengetahuan stroke dan setelah 

intervensi dilakukan posttest tentang pengetahuan stroke. Pada kelompok 

kontrol, diberikan pretest dan posttest tanpa diberikan intrevensi. Bentuk 

rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Subjek Pra Kelakuan Post 

Kelompok Perlakuan 

 

Kelompok Kontrol 

O1 

 

O3 

X 

 

O2 

 

O4 

 

Keterangan : 

O1 : pengetahuan klien hipertensi tentang pencegahan stroke sebelum 

diberikan program pendidikan kesehatan (pretest) 

O2 : pengetahuan klien hipertensi tentang pencegahan stroke sesudah 

diberikan program pendidikan kesehatan (posttest) 

X    :  progam pendidikan kesehatan pencegahan stroke 

O3 : pengetahuan klien hipertensi tentang pencegahan stroke pada 

kelompok kontrol (pretest) 
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O4 : pengetahuan klien hipertensi tentang pencegahan pada kelompok 

kontrol (posttest) 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

      Populasi dalam penelitian ini adalah pasien penderita hipertensi di 

wilayah kerja Puskesmas Gamping I Sleman. Jumlah populasi dalam 

penelitian ini adalah 186 orang yang menderita hipertensi. 

2. Sampel Penelitian  

      Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik 

pengambilan sampel purposive sampling dengan subyek penderita 

hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Gamping I Sleman. Penentuan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus besar sampel :  

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

𝑑. 𝑞(𝑁 − 1) +  𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

      Keterangan : 

n = perkiraan jumlah sampel 

N = perkiraan besar populasi 

z = nilai standar normal untuk α= 0,05 (1,96) 

p = perkiraan proporsi, jika tidak diketahui dianggap 50% 

q = 1 – p (100% - p) 

d = tingkat kesalahan yang dipilih (d= 0,05) 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

𝑑. q(𝑁 − 1) +  𝑧2. 𝑝. 𝑞
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𝑛 =
186. 1,962. 0,5.0,5

0,05.0,5(186 − 1) + 1,962. 0,5.0,5
 

𝑛 =
186.3,84.0,25

0,025.185 + 3,84.0,25
 

𝑛 =
178,56

5,585
 

𝑛 = 31,9 

𝑛 = 32 

      Berdasarkan perhitungan sampel diatas, maka jumlah sampel yang 

diperoleh adalah 32 orang untuk masing-masing kelompok. Dalam 

penentuan sampel penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yaitu: 

a. Kriteria Inklusi  

1. Klien yang menderita atau memiliki riwayat hipertensi 

berdasarkan diagnosa dokter. 

2. Riwayat pendidikan klien minimal sekolah dasar (SD). 

3. Klien berusia 20-55 tahun. 

4. Klien bersedia menjadi responden. 

5. Klien bisa membaca dan menulis. 

b. Kriteria Eksklusi 

1. Responden mengundurkan diri dari penelitian.  

2. Responden tidak menyelesaikan program. 

      Setelah didapatkan sampel sejumlah 32 responden, kemudian 

dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok kontrol dan eksperimen. 

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan simple random 

sampling dengan membagi responden dengan dua kelompok. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

      Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Gamping I 

Sleman. 

2. Waktu Penelitian 

      Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan April sampai Juni 2016. 

D. Variabel Penelitia 

      Variabel Penelitian ini meliputi: 

1. Variabel bebas 

      Variabel bebas dari penelitian ini adalah pendidikan kesehatan 

tentang pencegahan stroke. 

2. Variabel terikat 

      Variabel terikat dari penelitian ini adalah pengetahuan klien 

hipertensi tentang pencegahan stroke. 

E. Definisi Operasional 

1. Pendidikan kesehatan tentang pencegahan stroke 

       Pendidikan kesehatan tentang pencegahan stroke adalah 

pemberian informasi secara langsung kepada responden menggunakan 

metode ceramah, demonstrasi dan tanya jawab. Pendidikan kesehatan 

diberikan selama 25-30 menit setiap kali pertemuan.  

2. Pengetahuan tentang pencegahan stroke 

      Pengetahuan tentang pencegahan stroke adalah kemampuan klien 

untuk mengetahui tentang pencegahan stroke. Tingkat pengetahuan 
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diukur sampai tahap tahu dengan menggunakan kuesioner yang dibuat 

oleh peneliti dengan materi meliputi pengertian, etiologi, faktor risiko, 

tanda dan gejala serta pencegahan stroke. 

Hasil pengukuran yang digunakan berupa skor tingkat pengetahuan, 

skor tertinggi adalah 15 dan skor terendah adalah 0 (nol). Tingkat 

pengetahuan diukur menggunakan skala rasio, semakin tinggi skor 

maka semakin tinggi pula pengetahuan klien hipertensi tentang 

pencegahan stroke.  

F. Instrumen Penelitian 

      Instrumen dalam penelitian ini meliputi kuesioner data demografi, dan 

kuesioner pencegahan stroke, leaflet, dan media elektronik (powerpoint). 

1. Kuesioner Data Demografi 

      Kuesioner data demografi dalam penelitian ini dibuat oleh peneliti 

meliputi nama, alamat, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan 

pekerjaan. 

2. Kuesioner Tingkat Pengetahuan Tentang Pencegahan Stroke 

      Kuesioner ini merupakan pertanyaan yang berhubungan dengan 

tingkat pengetahuan pencegahan stroke dengan menggunakan skala 

Guttman. Kuesioner ini dibuat sendiri oleh peneliti dengan mengacu 

pada sumber referensi National Stroke Assosition (2015), digunakan 

untuk mengukur tingkat pengetahuan klien penderita hipertensi di 

wilayah Puskesmas Gamping I Sleman yang sudah ditetapkan menjadi 

responden. Kuesioner ini terdiri dari 15 pertanyaan dengan pilihan 



35 

 

jawaban benar bernilai 1 dan bernilai 0. Skor tertinggi adalah 15 untuk 

jawaban benar dan skor terendah adalah 0 untuk seluruh jawaban 

salah.  

Tabel 2. Pernyataan pada kuesioner tingkat pengetahuan klien 

penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Gamping I 

Sleman: 

No. Pertanyaan Nomor Soal Jumlah Soal 

1.  

2. 

3. 

4. 

5.  

 

6.  

Pengertian stroke 

Klasifikasi stroke 

Penyebab stroke 

Faktor risiko stroke 

Tanda dan gejala 

stroke 

Pencegahan stroke  

 

1 

9, 10 

2 

3, 4, 5, 6 

7,8 

 

11, 12, 13, 14, 15 

1 

2 

1 

4 

2 

 

5 

 

3. Leaflet pencegahan stroke 

      Leaflet pencegahan stroke berisi materi tentang pengertian, 

klasifikasi, penyebab, faktor risiko, tanda gejala, dan pencegahan 

stroke yang dibuat sendiri oleh peneliti.  

4. Media elektronik (power point) 

      Presentasi power point tentang pencegahan stroke diberikan dalam 

waktu 25-30 menit sesuai dengan satuan acara penyuluhan (SAP). 

Metode pembelajaran yang dilakukan adalah ceramah, demonstrasi 

dan tanya jawab.  

G. Cara Pengumpulan Data 

1. Peneliti mulai mengajukan perizinan pada Bulan Maret 2016 

selanjutnya peneliti melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. 

2. Sebelumnya peneliti melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan 

responden. 
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3. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian ini dilakukan 

kepada kontrol maupun kelompok intervensi, peneliti juga 

menjelaskan bagaimana jalannya penelitian ini dilakukan. 

4. Peneliti menanyakan kesediaan responden untuk mengikuti proses 

penelitian kemudian memberikan lembar informed consent untuk 

ditelaah, setelah responden bersedia maka peneliti meminta responden 

untuk menandatangani lembar tersebut dan mengembalikan kepada 

peneliti. 

5. Peneliti melakukan pengambilan data pada kelompok kontrol terlebih 

dahulu. Selama proses pengambilan data peneliti mengawasi jalannya 

pengisian pretest serta posttest. 

6. Setelah selesai mengambil data untuk kelompok kontrol, peneliti 

melakukan pengambilan data untuk kelompok intervensi. 

7. Peneliti memperkenalkan diri dan meminta persetujuan kepada 

responden. Setelah responden setuju peneliti memberikan lembar 

kuesioner untuk pretest, setelah pretest selesai dilakukan peneliti 

memberikan pendidikan kesehatan pencegahan stroke selama 25-30 

menit termasuk didalamnya melakukan demonstrasi penjelasan 

gambar pencegahan stroke dan sesi tanya jawab. 

8. Setelah diberikan intervensi dan sesi tanya jawab maka peneliti 

melanjutkan pengambilan data posttest untuk kelompok intervensi. 

9. Setelah proses pengambilan data selesai, peneliti memberikan leaflet 

pencegahan stroke kepada responden. 
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10. Proses pengambilan data selesai kemudian peneliti melakukan analisa 

data pada Bulan Juni 2016. 

H. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

      Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan (Nursalam, 2013). Instrumen yang 

digunakan dari pembuatan pertanyaan berdasarkan tinjauan pustaka 

yang dibuat oleh peneliti. Uji validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan rumus Pearson Product Moment. 

𝑟       
𝑛(∑  ) − (∑ ). (∑ )

√[𝑛. ∑ 2 − (∑ )2)]. [𝑛. ∑ 2 − (∑ )2]
 

Keterangan : 

𝑟       = koefisien korelasi 

∑  = jumlah skor butir 

∑   = jumlah skor total (item) 

𝑛  = jumlah responden 

      Nilai signifikan yang diambil adalah p=0,05, maka valid jika r ≥ 

0,05 dan tidak valid jika r ≤ 0,05 dengan r table > 0,361. Uji validitas 

dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Gamping II Sleman dengan 

responden yang sesuai kriteria. Dari 16 soal yang diuji validitas 

terdapat 1 soal yang tidak valid dan soal tersebut dihapus oleh peneliti. 

Sehingga terdapat 15 pertanyaan kuesioner. 
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2. Uji Reliabilitas 

      Instrumen yang telah dilakukan uji validitas akan dilakukan uji 

reliabilitas dengan cara One Shoot atau diukur sekali saja. Uji 

reliabilitas ini akan dilakukan kepada penderita hipertensi di wilayah 

kerja Puskesmas Gamping II Sleman yang tidak dipilih menjadi 

responden tetapi sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi. Uji 

reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Kuder-Richardson 20 (K-R 20), penilaian untuk pengujian reliabilitas 

berasal dari skor-skor item kuesioner yang valid. 

      Dengan menggunakan rumus (Arikunto, 2013): 

𝐾𝑅 − 20 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑𝑝𝑖𝑞𝑖

𝑆 
2 ) 

Keterangan : 

k  : cacah butir 

𝑝 𝑞  :  varian skor butir 

𝑝   : proporsi jawaban yang benar untuk butir nomor i 

𝑞   : proporsi jawaban yang salah untuk nomor i 

𝑆 
2  : varians skor total responden 

Tabel 3. Interpretasi Nilai r Reliabiltas Menurut Arikunto  

Nilai r Kriteria reliabilitas 

0,81-1,00 Sangat tinggi 

0,61-0,80 Tinggi 

0,41-0,60 Cukup  

0,21-0,40 Rendah 

Nilai r Kriteria reliabilitas 

0,00-0,20 Sangat rendah 

Sumber: Rahmiedah (2013) 
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      Uji Kuder-Richardson 20 pada kuesioner tingkat pengetahuan ini 

menunjukkan hasil sebesar 0,78856 (tinggi), sehingga kuesioner ini 

dinyatakan reliabel. 

I. Pengolahan Data dan Metode Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

      Menurut Hidayat (2007), pengolahan data merupakan cara untuk 

mengolah data agar dapat disimpulkan dan ditransformasikan menjadi 

sebuah informasi. Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut: 

a. Editing  

     Editing merupakan usaha untuk memeriksa kembali kebenaran 

data yang diperoleh. Editing dilakukan setelah data terkumpul. 

b. Coding  

      Coding merupakan pemberian kode angka terhadap data yang 

terdiri dari beberapa kategori. Pemberian kode ini digunakan 

apabila pengolahan dan analisa data menggunakan komputer. . 

Mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka 

atau bilangan. Perempuan= P, laki-laki=L. Kelompok kontrol diberi 

kode 1 dan kelompok intervensi diberi kode 2. 

c. Data entry 

      Data entry merupakan kegiatan memasukkan data yang telah 

decoding kedalam master tabel atau database komputer, kemudian 

membuat distribusi frekuensi sederhana dengan membuat tabel 

kontigensi. 
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2. Analisa Data 

      Setelah didapatkan data kemudian akan dilakukan pengolahan 

data. Pengolahan data ini dilakukan dengan bantuan program aplikasi 

komputer atau SPSS. Penelitian ini menggunakan analisa data: 

a. Analisa Univariat  

      Analisa univariat digunakan untuk menghitung distribusi 

frekuensi sehingga dapat diketahui gambaran karakteristik 

responden.  

b. Analisa Bivariat  

      Analisa bivariat digunakan untuk menganalisa 2 data yang 

saling berhubungan. Langkah awal dalam analisa data yaitu dengan 

melakukan uji normalitas data menggunakan Shapiro-wilk karena 

responden kurang dari 50 orang. Setelah dilakukan uji normalitas 

didapatkan hasil p<0,05  sehingga data tidak terdistribusi normal, 

sehingga menggunakan tes non parametrik. Untuk mengetahui 

perbedaan nilai pretest dan posttest pada kelomopok kontrol dan 

kelompok intervensi menggunakan uji Wilcoxon Test. Sedangkan 

untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan 

sesudah dilakukan intervensi antar kelompok kontrol dan 

kelompok intervensi menggunakan uji Mann-Whitney U Test 

(Dahlan, 2013). 

J. Etika Penelitian 

      Peneliti sudah melakukan izin etik di Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
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Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan dinyatakan layak 

etik sesuai dengan peraturan yang ada 

      Menurut Hidayat (2007), etika penelitian meliputi: 

1. Informed consent 

      Peneliti memberikan informasi tentang mekanisme atau proses 

penelitian sebagai calon responden, sehingga mampu memahami 

dan diharapkan dapat berpartisipati secara suka rela dan tidak ada 

unsur paksaan. Lembar informed consent ditanda tangani oleh 

pasien setelah bersedia menjadi responden. 

2. Anonymity (tanpa nama) 

      Peneliti menjaga kerahasiaan responden dan tidak 

mencantumkan nama responden pada kuesioner penelitian. 

3. Confidentiality (kerahasiaan) 

      Peneliti menjamin kerahasiaan informasi yang diberikan oleh 

responden. Peneliti memberitahukan jaminan rahasia kepada 

responden sebelum kuesioner dibagikan, yaitu semua informasi 

responden dirahasiakan kecuali hasil penelitian yang disajikan 

dalam bentuk data nilai dan untuk tujuan akademis saja. 

4. Fidelity (keadilan) 

      Setelah penelitian selesai, maka kelompok kontrol juga 

diberikan pendidikan kesehatan dan leaflet  pencegahan stroke agar 

kedua kelompok dalam penelitian ini pada akhirnya mendapatkan 

intervensi yang sama. 


