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  BAB III 

                  METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain penelitian  

     Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional deskriptif. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan (memaparkan) 

peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa kini (Nursalam, 2008). 

     Penelitian ini akan mengidentifikasi tentang tingkat pengetahuan ibu 

terhadap faktor risiko terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare. 

B. Populasi dan Sample  

1. Populasi  

     Populasi adalah subjek yang memenuhi kriteria yang ditetapkan 

(Nursalam, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah ibu-ibu yang 

memiliki anak balita yang pernah mengalami diare di wilayah kerja 

Puskesmas Kasihan II Bantul Yogyakarta. Dari hasil studi pendahuluan 

yang dilakukan di Puskesmas Kasihan II Bantul Yogyakarta didapatkan 

jumlah populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 163 ibu 

yang mempunyai balita. 

2. Sample  

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau 

sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Hidayat, 

2007). Cara pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan 

cara memilih sampel bukan didasarkan atas strata, random atau daerah 
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tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2013). Sampel 

dari penelitian ini adalah ibu-ibu yang memiliki anak balita di wilayah 

Puskesmas Kasihan II Bantul Yogyakarta dengan kriteria sebagai 

berikut :  

Kriteria inklusi  

1) Ibu bersedia menjadi responden. 

2) Ibu yang memiliki balita dengan balita yang pernah mengalami 

diare dengan atau tanpa dehidrasi. 

3) Tinggal di wilayah kerja Puskesmas Kasihan II. 

Penentuan sampel dapat ditentukan dengan menggunakan rumus 

Arikunto (2006), yaitu apabila jumlah populasi <100 responden maka 

semua dijadikan responden, apabila populasi >100 responden maka 

dapat diambil 10-15% atau 20-25%. Berdasarkan rumus diatas maka 

total jumlah sampel untuk penelitian ini adalah 36 ibu yang mempunyai 

balita dengan diare.  

C. Lokasi dan Waktu penelitian  

1. Lokasi penelitian  

Penelitian akan dilakukan di posyandu Dusun Padokan Lor dan 

Padokan Kidul Kasihan Bantul Yogyakarta. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Juli – Agustus 2016. 
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D. Variabel penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan ibu 

terhadap faktor risiko dehidrasi pada balita dengan diare.  

E. Definisi operasional  

 Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang 

diamati dari sesuatu yang diamati tersebut (Nursalam, 2003).  

Definisi operasional dalam penelitian ini terdiri dari :   

Tabel 3.1 Definisi Operasional  

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala Hasil Ukur 

1. Tingkat 

pengetahu

an ibu 

tentang 

muntah  

Kemampuan ibu untuk 

menjawab penyebab 

muntah dan bagaimana 

cara penanganannya 

Kuesioner Ordinal  a. Kategori baik     : 

jika jawaban 76-

100% 

b. Katergori cukup : 

jika jawaban 56-

75% 

c. Kategori kurang : 

jika jawaban <55% 

2. Tingkat 

pengetahu

an ibu 

tentang 

demam 

Kemampuan ibu untuk 

menjawab penyebab 

demam dan bagaimana 

cara penangannya 

Kuesioner Ordinal  a. Kategori baik     : 

jika jawaban 76-

100% 

b. Katergori cukup : 

jika jawaban 56-

75% 

c. Kategori kurang : 

jika jawaban <55% 

 

3. Tingkat 

ibu 

tentang 

penangan

an diare di 

rumah 

yang tepat 

 

Kemampuan ibu untuk 

menjawab bagaiman cara 

penanganan di rumah 

yang tepat 

Kuesioner Ordinal  a. Kategori baik     : 

jika jawaban 76-

100% 

b. Katergori cukup : 

jika jawaban 56-

75% 

c. Kategori kurang : 

jika jawaban <55% 
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    Tabel 3.1 Lanjutan  

Variabel  Definisi operasional  Alat ukur     Skala      Hasil ukur  

4. Pendidikan  Tingkat pendidikan 

akhir ibu  

Kuesioner   Ordinal  -Tidak lulus 

sekolah SD 

- sekolah dasar 

(SD) 

- pendidikan 

menengah pertama 

(SMP) 

- pendidikan 

menengah atas 

(SMA)  

-  perguruan tinggi 

5. Informasi  Media yang digunakan 

oleh ibu untuk mencari 

informasi tentang faktor 

risiko dehidrasi pada 

balita dengan diare 

Kuesioner   Nominal   - Media cetak 

- media elektronik  

- secara lisan dari 

orang ke orang    

 

 

6. Ekonomi 

 

 

 

 

 

Penghasilan keluarga 

yang di dapat dalam satu 

bulan  

 

 
 

Kuesioner  

 

 

 

 

 

Nominal   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Rp.2.000.000- 

Rp.5.000.000  

2. Rp.1.000.000-

Rp.2.000.000  

3. Rp.500.000-

Rp.800.000 

7. Lingkun

gan 

Jarak sumber air dengan 

pembuangan akhir yang 

dinyatakan dengan meter  

Kuesioner  Ordinal  Baik = jarak 

sumber air minimal 

10 meter dengan 

pembuangan akhir 

Buruk = jarak 

sumber air <10 

meter dengan 

pembuangan akhir 

8. Usia   Rentang kehidupan ibu 

yang diukur dengan bulan 

terakhir ulang tahun 

 

Kuesioner  Ordinal   Remaja akhir 18-25 

tahun 

Dewasa awal 26-35 

tahun 

Dewasa madya 36-

45 tahun 

9. Pekerjaa

n  

Suatu tugas atau 

pekerjaan yang dilakukan 

oleh ibu 

Kuesioner  Nominal  - Buruh  

- Ibu rumah tangga 

(IRT) 

- Pegawai 

- Wirswasta  
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F. Instrument penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam 

pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

kuesioner. Kuesioner diberikan langsung kepada responden yang telah 

menyetujui menjadi responden penelitian. Kuesioner ini menggunakan 

skala Guttman, yaitu skala yang bersifat tegas dan konsisten dengan 

memberikan jawaban yang tegas seperti jawaban dengan benar dan salah, 

positif dan negatif, setuju dan tidak setuju. Skor benar bernilai 1 dan salah 

bernilai 0, untuk pertanyaan favourabel jawaban benar mendapat nilai 1 

dan jawaban salah mendapat nilai 0 sedangkan unfavourabel untuk 

jawaban benar mendapat nilai 0 dan jawaban salah mendapat nilai 1, 

kemudian dibuat dalam bentuk prosentase. 

Instrumen pengumpulan data ini terdiri dari 2 bagian, yaitu : 

1. Data responden 

     Identitas responden yang meliputi usia, pendidikan, ekonomi, 

lingkungan, dan terdapat data tambahan yaitu informasi dan 

pengalaman. 

2. Data tingkat pengetahuan ibu terhadap faktor risiko terjadinya 

dehidrasi pada balita dengan diare  

     Kuesioner tingkat pengetahuan ibu terhadap faktor risiko terjadinya 

dehidrasi pada balita dengan diare bertujuan untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan ibu. Kuesioner terdiri dari 27 pertanyaan dengan cara 

penilaiannya menggunakan skala ordinal. 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi pertanyaan tingkat pengetahuan ibu tentang 

faktor risiko terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare 

Variabel  Indikator  Favorable  Unfavorable  Jumlah  

Tingkat 

pengetahuan 

ibu terhadap 

faktor risiko 

dehidrasi pada 

balita dengan 

diare 

Demam  2,5,8,10,12, 4,18,22,25 9 

 Penanganan di 

rumah yang 

kurang tepat  

15,7,11,24,13 16,19,21,26,  9 

 Muntah yang 

berlebih  

1,3,6,9,27 14,17,20,23 9 

 Jumlah    27   

Dikatakan baik jika skor 76-100%, dikatakan cukup jika skor 56-75%, 

dikatakan kurang jika <55%. (kuesioner terlampir) 

G. Cara pengumpulan data  

     Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif dimana data yang dikumpulkan pada penelitian kuantitatif harus 

disusun berdasarkan perhitungan sehingga dapat dianalisis secara statistik. 

Pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada responden dalam 

bentuk pertanyaan dengan menggunakan kuesioner dengan kriteria yang 

sudah ditentukan. 

Proses pengumpulan data yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :  

1. Tahap Orientasi 

 Peneliti menentukan permasalahan subjek penelitian, tempat 

penelitian dan tujuan penelitian, sehingga didapatkan judul tingkat 

pengetahuan ibu terhadap faktor risiko terjadinya dehidrasi pada balita 

dengan diare di wilayah kerja Puskesmas Kasihan II Bantul 
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Yogyakarta. Kemudian peneliti membuat surat studi pendahuluan dari 

universitas, setelah surat keluar peneliti melakukan studi pendahuluan 

di wilayah kerja Puskesmas Kasihan II Bantul Yogyakarta. Peneliti 

terlebih dahulu meminta izin kepada kepala puskesmas dan 

memberikan surat izin studi pendahuluan, setelah kepala puskesmas 

menyetujui peneliti melakukan studi pendahuluan dengan pertanyaan 

terbuka dan observasi. Selanjutnya peneliti melakukan konsultasi 

kepada dosen pembimbing mulai dari menyusun proposal sampai 

laporan hasil penelitian. Tahap selanjutnya peneliti melakukan sidang 

proposal pada bulan januari 2016. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a.      Pada tahap pelaksanaan dimulai dengan melakukan uji validitas 

dan reliabilitas di wilayah kerja Puskesmas Kasihan I Bantul 

Yogyakarta pada bulan Mei 2016 dengan responden sebanyak 30 

responden yang mempunyai karakteristik yang sama dengan 

sampel penelitian. Selanjutnya peneliti mengurus surat kelayakan 

etika penelitian, surat izin penelitian ke universitas dan BAPPEDA. 

b.      Setelah perizinan penelitian disetujui oleh kepala Puskesmas, 

kemudian peneliti menentukan calon responden sesuai dengan 

kriteria inklusi dan ekslusi dengan melihat data di bagian MTBS 

puskesmas Kasihan II Bantul Yogyakarta dan peneliti menanyakan 

jadwal posyandu kepada bagian pengelola posyandu Puskesmas 

Kasihan II Bantul Yogyakarta  
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c.      Setelah mendapat jadwal peneliti mendatangi tempat posyandu 

yaitu di Dusun Padokan Lor dan Padokan Kidul Setelah peneliti 

mendapatkan calon responden yang sesuai dengan kriteria inklusi 

dan ekslusi peneliti melakukan informed consent kepada calon 

responden. Setelah responden menandatangani persetujuan, 

responden diberikan penjelasan mengenai cara pengisian kuesioner 

kemudian peneliti memberikan kuesioner untuk menggali tingkat 

pengetahuan ibu terhadap faktor risiko terjadinya dehidrasi pada 

balita dengan diare, peneliti menunggui responden selama 

pengisian kuesioner. Setelah kuesioner diisi dengan lengkap 

peneliti mengumpulkan kuesioner yang telah diisi tersebut 

selanjutnya peneliti memberikan edukasi kepada responden dengan 

memberikan leaflet. Selama responden mengisi kuesioner, paneliti 

tetap menjaga sikap dan komunikasi terapeutik yang benar.  

d.      Selain melalui posyandu peneliti juga mendatangi rumah ke 

rumah. Sebelumnya peneliti meminta izin kepada ketua dukuh di 

Dusun Padokan Lor setelah mendapat izin peneliti langsung 

mendatangi rumah ibu dengan anak yang mengalami diare yang 

sesuai dengan kriteria inklusi penelitian kemudian peneliti 

melakukan informed consent kepada calon responden. Setelah 

responden menandatangani persetujuan responden diberikan 

penjelasan mengenai cara pengisian kuesioner kemudian peneliti 

memberikan kuesioner untuk menggali tingkat pengetahuan ibu 
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terhadap faktor risiko terjadinya dehidrasi pada balita dengan diare, 

peneliti menunggui responden selama pengisian kuesioner. Setelah 

kuesioner diisi dengan lengkap peneliti mengumpulkan kuesioner 

yang telah diisi tersebut selanjutnya peneliti memberikan edukasi 

kepada responden dengan memberikan leaflet. Selama responden 

mengisi kuesioner, paneliti tetap menjaga sikap dan komunikasi 

terapeutik yang benar.  

3. Tahap akhir 

 Data yang sudah lengkap kemudian diolah dan dianalisa oleh 

peneliti. Kemudian peneliti membuat pembahasan dan kesimpulan 

hasil dari penelitian ini, dilanjutkan dengan konsultasi untuk penulisan 

hasil dengan dosen pembimbing. Setelah dosen pembimbing 

menyetujui penelitian ini, peneliti melakukan sidang hasil Karya Tulis 

Ilmiah.   

H.  Pengolahan dan analisis data  

 Setelah semua data diperoleh melalui berbagai tahap, setelah itu 

dilakukan pengolahan data dan analisa data secara bertahap yaitu analisa 

univariat dengan nilai prosentase. Data demografi dan tingkat pengetahuan 

ibu disajikan dalam bentuk jumlah (frekuensi) dan prosentase dalam tabel 

distribusi frekuensi. 
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1. Pengolahan data 

Setelah semua data terkumpul, data tersebut diolah secara manual. 

Dalam proses pengelolaan data, peneliti menggunakan langkah-

langkah pengelolaan data diantaranya : 

a. Editing, yaitu proses pengecekan kembali lembar observasi yang 

telah diisi, pengecekan yang dilakukan meliputi kelengkapan, 

kejelasan, relevensi, serta konsistensi jawaban responden. 

b. Coding, merupakan kegiatan pemberian kode numeric (angka) 

terhadap data yang terdiri dari beberapa kategori. Pemberian kode 

ini sangat penting bila pengelolaan dan analisis data menggunakan 

computer.  

c. Entry data, adalah kegiatan memasukkan data yang telah 

dikumpulkan kedalam master table atau data base computer, 

kemudian membuat distribusi frekuensi sederhana. 

d. Processing data, yaitu proses pemasukan data kedalam program 

computer. Proses pengelolaan data dilakukan dengan cara 

memindahkan data dari kuesioner ke paket program computer 

pengelolaan data statistic. 

e. Cleaning, yaitu proses pengecekan kembali data-data yang telah 

dimasukkan untuk melihat ada tidaknya kesalahan, terutama 

kesesuaian pengkodean yang dilakukan. 

f. Describing yaitu menggambarkan data atau menerangkan data. 
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2. Analisis Data  

 Analisis data dalam penelitian ini adalah analisa univariat yaitu 

suatu prosedur pengolahan data dengan menggambarkan dan 

meringkas data secara ilmiah dalam bentuk tabel atau grafik 

(Nursalam, 2008).   

     Menurut Riwidikdo (2013) untuk memperoleh skor prosentase yaitu 

dengan rumus sebagai berikut :  

 P =    F    x 100%  

          N  

 

  Keterangan :  

      P = Prosentase  

      F = Jumlah jawaban  

      N = Jumlah skor maksimal   

I. Uji validitas dan Reliabilitas  

1. Uji validitas 

 Sebelum kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data, terlebih 

dahulu dilakukan uji validitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan kevalidan suatu instrumen (Arikunto,2013).  

 Instrumen lembar kuisioner dalam penelitian ini dilakukan uji 

validitas dengan menggunakan content validity index (CVI), yaitu dengan 

cara berkonsultasi dengan ahli atau pakarnya. Content validity index 

didapatkan dengan cara masing-masing memberikan skor 1-4 (1 tidak 

relevan, 2 cukup relevan, 3 relevan, 4 sangat relevan) pada setiap item. 

Masing-masing item akan ditotal dengan cara total skor tiap item, skor 
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tertinggi yaitu 4. Suatu kuisioner dinyatakan valid apabila kuisioner 

mendapatkan nilai ≥0,8 (Polit & Back, 2012). Kuesioner yang di uji 

pakarkan kepada kedua pakar yang terdiri dari 27 konten pertanyaan, dari 

29 konten pertanyaan dinyatakan valid 27 pertanyaan dengan hasil 0,9. 

Hal ini menunjukan bahwa instrumen dikatakan valid. Selanjutnya Lembar 

analisa akan diuji validitas menggunakan statistik yaitu Pearson Product 

Moment. Kuisioner dinyatakan valid apabila jumlah r hitung lebih besar 

dari pada r tabel. Nilai r tabel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

0,361 (Arikunto, 2010).  

     Menurut Azwar (2003), suatu item pernyataan dikatakan valid/tidak 

valid jika:  

a. jika korelasi item total (r) > 0,30 maka item dikatakan valid 

b. jika (r) <0,30 maka item tersebut tidak valid/gugur  

Rumus Product Moment dari Pearson :  

r = N (∑ X1X2) – (∑ X1)(∑ X2) 

     √( N∑X1 
2
- (∑X1)

2 
(N∑X2 

2
- (∑X2)

2 

Keterangan :  

X1 = Skor pernyataan  

X2 = Skor total  

N = Jumlah responden untuk menguji instrument  

     Pada uji statistic dari pearson product moment yang dilakukan pada 30 

orang responden yaitu ibu-ibu yang memiliki balita usia 2-5 tahun yang 

mengalami diare dengan atau tanpa dehidrasi di Puskesmas Kasihan I 



37 
 

Bantul Yogyakarta dengan 27 konten pertanyaan. Hasil uji validitas dari 

29 konten pertanyaan seluruh konten pertanyaan valid karena nilai korelasi 

0,05.Pelaksanaan pengambilan data uji validitas dilakukan pada bulan Mei 

2016.  

2. Uji reliabilitas  

 Reliabilitas dapat diartikan bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dipercaya (Arikunto, 2006).  

 Uji reliabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah rumus 

Kuder Richardson 20 (K-R.20). 

 r11 =  K           Vt-∑pq  

             K – 1              Vt 
 

Keterangan : 

r11 = Reliabelitias instrumen  

K = Banyak butir pertanyaan  

Vt = Varians Soal  

q = proporsi subyek yang menjawab pertanyaan betul  

p = proporsi subyek yang menjawab pertanyaan salah  

 Penilaian untuk pengujian reliabilitas berasal dari skor-skor yang 

item kuesioner yang valid. Instrumen dikatakan reliabel jika nilai > 0,6 

(Arikunto, 2013). Uji reliabilitas pada penelitian ini diujikan kepada 30 

orang responden yaitu ibu-ibu yang memiliki balita usia 2-5 tahun yang 

mengalami diare dengan atau tanpa dehidrasi di Puskesmas Kasihan I 
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Bantul Yogyakarta. Hasil uji reliabelitias sebesar 0,898 yang berarti 

kuesioner ini dinyatakan reliabel. Pelaksanaan uji reliabilitas telah 

dilakukan pada bulan Mei 2016.   

J. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini mengalami berbagai keterbatasan. Keterbatasan tersebut 

meliputi :  

1) Kelemahan Penelitian  

      Pada waktu pengisian kuesioner, ibu kurang perhatian/konsentrasi 

sepenuhnya karena kuesioner dilakukan dengan mengobrol antara ibu-

ibu yang lainnya sehingga hal ini dapat menjadi bias penelitian.   

2) Hambatan Penelitian  

      Pada saat melakukan penelitian, peneliti memiliki hambatan dalam 

mengumpulkan ibu-ibu saat pengambilan data dan tidak semua ibu 

yang hadir bersedia menjadi responden, sehingga pengambilan data 

tidak bisa dilakukan dalam satu kali. 

K. Etika penelitian  

     Etika dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam 

pelaksanaan sebuah panelitian, mengingat penelitian keperawatan akan 

berhubungan langsung dengan manusia. Maka dari segi etika penelitian 

harus diperhatikan karena manusia memiliki hak asasi manusia dalam 

kegiatan penelitian.  

1) Informed consent 
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     Subyek harus mendapat informasi secara lengkap tentang tujuan 

penelitian yang akan dilaksanakan, mempunyai hak untuk 

berpartisipasi atau menolak sebagai responden.  

2) Hak untuk medapatkan perlakuan yang adil  

    Subyek harus diperlakukan secara adil baik sebelum, selama dan 

sesudah keikutsertaan dalam penelitian. Tanpa diskriminasi apabila 

ternyata mereka tidak bersedia menjadi responden. 

3) Hak dijaga kerahasiaannya 

     Subyek mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan 

harus dirahasiakan, untuk itu perlu adanya anomyty (tanpa nama) dan 

confidentiality (rahasia).   

 


