
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

  Ditinjau dari penelitian yang akan dicapai, penelitian ini bersifat 

observasional deskriptif kuantitatif. Deskriptif adalah yang disarankan 

untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu keadaan di dalam suatu 

komunitas atau masyarakat (Notoatmojo, 2012). Kuantitatif adalah data 

yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka (Riwidikdo, 2013). Penelitian 

ini bertujuan untuk memperoleh distribusi dan frekuensi kejadian tanpa 

dehidrasi, dehidrasi ringan/sedang, dehidrasi berat pada balita diare di RS 

PKU Muhammadiyah I Yogyakarta. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RS PKU Muhammadiyah I Yogyakarta. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni – Agustus 2016 

C. Subyek Penelitian 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau objek yang akan 

diteliti (Notoatmojo, 2012). Populasi yang akan diteliti adalah semua 

pasien balita yang menderita diare di IGD RS PKU Muhammadiyah I 

Yogyakarta. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 460 orang 

yang datanya diambil dari jumlah balita diare yang datang ke rumah 



sakit selama 4 bulan (Bulan Oktober, November, Desember 2015, 

Januari 2016). 

b. Sampel 

Menurut Notoatmojo (2012), menyebutkan bahwa sampel adalah 

objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Dikatakan 

sampel penelitian jika dalam jumlah populasi yang besar (≥100) dapat 

diambil 10 – 15% atau 20 -25% (Arikunto, 2006). Pendapat tersebut  

sesuai menurut Roscoe dalam Sugiyono (2011), menyatakan bahwa 

jumlah sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 

dengan 500. Penelitian ini menggunakan rumus 10% dari total 

populasi sehingga jumlah sampel untuk penelitian ini adalah 46 orang. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah consecutive 

sampling. Menurut Nursalam (2008), pemilihan sampel dengan 

consecutive adalah pemilihan sampel dengan menetapkan subjek yang 

memenuhi kriteria penelitian dimasukkan dalam penelitian sampai 

kurun waktu tertentu, sehingga jumlah klien yang diperlukan 

terpenuhi. Sampel pada penelitian ini yaitu pasien balita yang 

menderita diare di ruang IGD  dan ruang Ibnu Sina RS PKU 

Muhammadiyah I Yogyakarta yang memenuhi kriteria inklusi dan 

kriteria ekslusi. 

1) Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian 

dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti 

(Nursalam, 2011). Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah : 



a. Anak yang berusia 1 – 5 tahun 

b. Anak yang menderita diare 

c. Mendapat izin dari orang tua/wali untuk mengikuti 

penelitian 

d. Anak yang masuk IGD 

e. Anak yang dirawat  di bangsal anak 

2) Kriteria ekslusi 

Kriteria eksklusi yaitu menghilangkan atau mengeluarkan 

subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karena 

berbagai sebab (Nursalam, 2011). Kriteria ekslusi dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Orang tua/wali yang ditengah pengambilan data 

mengundurkan diri karena kondisi tertentu misalnya orang 

tua mengembalikan lembar informed consent ditengah 

pengambilan data dengan alasan anaknya sering rewel. 

D. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut (Sugiyono, 2011). Variabel dalam 

penelitian ini merupakan variabel tunggal yaitu kejadian tanpa 

dehidrasi, dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dehidrasi berat pada 

balita dengan diare. 

 



 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara 

operasional berdasarkan karakteristik yang diamati (Notoatmojo, 

2012). Derajat dehidrasi ditentukan berdasarkan klasifikasi derajat 

dehidrasi dan diukur menggunakan skala pengukuran dengan ordinal, 

yaitu : 

a. Dehidrasi ringan/sedang : Terdapat dua atau lebih tanda-tanda 

seperti gelisah, rewel/mudah marah, mata cekung, haus, minum 

dengan lahap, cubitan kulit perut kembali lambat. 

b. Dehidrasi berat : Terdapat dua atau lebih tanda-tanda seperti 

letargis atau tidak sadar, mata cekung, tidak bisa minum atau malas 

minum, cubitan kulit perut kembali sangat lambat. 

c. Tanpa dehidrasi : Tidak cukup tanda-tanda untuk diklasifikasikan 

sebagai diare dengan dehidrasi berat, ringan/sedang. 

d. Umur merupakan usia individu yang terhitung mulai saat dilahirkan 

sampai berulang tahun antara 1 – 5 tahun. Umur dibagi menjadi 2 

yaitu usia batita (1 – 3 tahun) dan usia prasekolah (4 – 5 tahun), 

jika umur anak >3,7 tahun dan <5 tahun maka anak tersebut dalam 

kategori 4 – 5 tahun. Umur balita dinyatakan dengan skala ordinal. 

e. Suhu adalah suatu kondisi kulit yang diukur menggunakan 

termometer raksa yang diletakkan diketiak anak. Suhu dibagi 

beberapa standar penilaian suhu, antara lain normal (36,5 – 



37,5
0
C), dan hipertermi (>37,5

0
C). Suhu balita dinyatakan dengan 

skala ordinal. 

f. Skrining merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk 

mengkategorikan derajat dehidrasi. Dimana yang dilihat adalah 

kondisi umum, kondisi mata, rasa haus dan cubitan kulit perut pada 
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E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan dalam 

pengumpulan data. Instrumen dalam penelitian ini dapat berupa kuesioner 

(daftar pertanyaan), formulir observasi dan formulir lain yang berkaitan 

dengan pencacatan data dan sebagainya (Notoatmojo, 2012). Alat ukur 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan MTBS (2008). 

Menurut Noor (2011), observasi adalah suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. Tujuan dilakukan observasi adalah 

untuk dapat mengamati dan mancatat kejadian yang muncul. Wawancara 

adalah suatu proses memperoleh informasi dengan cara bertanya secara 

langsung kepada responden. Tujuan wawancara adalah untuk 

mendapatkan informasi yang akurat dan melengkapi data-data yang 

kurang detail (Noor, 2011). Untuk instrumen observasi derajat dehidrasi 

dengan menggunakan panduan MTBS (2008) dinyatakan dilampiran. 

 

 

 



 

Tabel 1.1 Pembagian Kategori Derajat Dehidrasi 

No Observasi Tanpa Dehidrasi Dehidrasi Ringan/Sedang Dehidrasi Berat 

1. Keadaan 

Umum 

Baik dan sadar Gelisah, rewel/mudah 

marah. 

Letargis atau tidak 

sadar. 

2. Mata Normal Cekung Mata Cekung 

3. Rasa haus Tidak haus, 

minum biasa. 

Haus, minum dengan 

lahap 

Tidak bisa minum 

atau malas minum 

4. Turgor kulit Cubitan kulit 

perut kembali 

cepat. 

Cubitan kulit perut 

kembali lambat. 

Cubitan kulit perut 

kembali sangat 

lambat. 

 

F. Tahapan Penelitian dan Cara Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan penelitian untuk 

melakukan pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

(Hidayat, 2010). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. 

Untuk memastikan hasil skrining, peneliti perlu berkolaborasi dengan 

dokter dan perawat dalam menentukan derajat dehidrasi pada balita diare. 

 Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu 

tahap persiapan dan tahap pelaksana. 

 

 



1. Tahap Persiapan 

a. Penelitian ini dimulai dengan studi pendahuluan di RS PKU 

Muhammadiyah I Yogyakarta untuk mencari fenomena atau 

masalah yang ada. 

b. Peneliti mulai menyusun proposal penelitian. 

c. Peneliti mengajukan surat layak etik penelitian pada tim etik 

FKIK UMY dan sampai penelitian ini dinyatakan layak etik 

dengan No 229/EP-FKIK-UMY/VI/2016. 

d. Peneliti mengurus izin untuk penelitian ke PSIK FKIK UMY 

dan kemudian mengajukan surat izin penelitian ke RS PKU 

Muhammadiyah I Yogyakarta. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Pelaksanaan di ruang IGD RS PKU Muhammadiyah I 

Yogyakarta. 

Peneliti mulai melakukan penelitian setelah mendapatkan surat 

izin dari RS PKU Muhammadiyah I Yogyakarta. Peneliti 

menemui kepala ruang IGD RS PKU Muhammadiyah I 

Yogyakarta untuk menjelaskan penelitian yang dilakukan. 

Setalah itu, peneliti menemui pasien balita diare untuk 

menjelaskan penelitian yang dilakukan, jika pasien sudah 

menyetujui kemudian pasien diberikan lembar informed consent 

oleh peneliti untuk menandatangani persetujuan menjadi 

responden. Selesai responden menandatangani lembar informed 

consent peneliti langsung melakukan observasi kepada pasien 



diare dengan dehidrasi dengan menggunakan panduan MTBS. 

Setelah observasi peneliti melakukan kolaborasi dengan perawat 

terkait data yang didapatkan dari hasil observasi dalam 

menentukan derajat dehidrasi pada responden tersebut. Jika 

terjadi perbedaan hasil dalam mengkategorikan derajat dehidrasi 

peneliti mengklasifikasikan sesuai dengan saran dari perawat 

karena pengalaman perawat yang lebih lama. Setelah 

menentukan derajat dehidrasi peneliti mengumpulkan semua 

hasil observasi untuk melakukan pengolahan dan analisa data. 

Selesai pengolahan dan analisa data peneliti membuat bab IV 

yang berisi hasil penelitian dan pembahasan serta bab V yang 

berisi kesimpulan dan saran. 

b. Pelaksanaan di ruang Ibnu Sina 

Peneliti mulai melakukan penelitian setelah mendapatkan surat 

izin dari RS PKU Muhammadiyah I Yogyakarta. Peneliti 

menemui kepala ruang Ibnu Sina RS PKU Muhammadiyah I 

Yogyakarta untuk menjelaskan penelitian yang dilakukan. 

Selanjutnya, peneliti menemui pasien balita yang mengalami 

diare untuk menjelaskan penelitian yang dilakukan, apabila 

pasien sudah menyetujui dan bersedia kemudian peneliti 

memberikan informed consent kepada pasien untuk 

menandatangani persetujuan menjadi responden. Setelah pasien 

menandatangani lembar informed consent, peneliti langsung 

melakukan observasi kepada pasien diare dengan dehidrasi 



dengan menggunakan panduan MTBS. Setelah observasi 

peneliti konsultasi dengan pembimbing di ruang Ibnu Sina dan 

kolaborasi dengan perawat di ruang Ibnu Sina tentang data yang 

didapatkan dari hasil observasi dalam menentukan derajat 

dehidrasi pada responden tersebut. Selesai menentukan derajat 

dehidrasi, peneliti mengumpulkan semua hasil observasi untuk 

melakukan pengolahan dan analisa data. Selanjutnya, selesai 

pengolahan dan analisa data peneliti membuat bab IV yang 

berisi hasil penelitian dan pembahasan serta bab V yang 

membahas kesimpulan dan saran. 

G. Analisa Data 

1. Pengolahan data 

Menurut Notoatmojo (2010), pengolahan data merupakan salah 

satu bagian dari rangkaian kegiatan penelitian setelah kegiatan 

pengumpulan data agar analisis penelitian menghasikan informasi 

yang benar. Ada empat proses pengolahan data yaitu : 

a) Editing 

Editing merupakan langkah memeriksa kembali data yang telah 

diperoleh atau dikumpulkan. Editing bertujuan untuk 

mengevaluasi kelengkapan jawaban dan kesesuaian antara kriteria 

data. Editing dilakukan setelah data terkumpul. Peneliti 

melakukan pengecekan kembali lembar observasi/kuesioner yang 

sudah didapatkan, semua data lengkap dan sudah sesuai dengan 

penelitian yang peneliti lakukan. 



 

b) Coding 

Coding merupakan langkah pemberian kode pada angka pada data 

yang telah didapat agar lebih mudah dalam pengolahan data yaitu 

mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka 

atau bilangan. Peneliti memberikan kode 1 untuk jenis kelamin 

untuk perempuan dan 2 untuk jenis kelamin laki-laki. Kode 1 

untuk tanpa dehidrasi, 2 untuk dehidrasi ringan, 3 untuk dehidrasi 

sedang, dan 4 untuk dehidrasi berat. 

c) Entry 

Entry data merupakan langkah memasukkan data yang ada ke 

dalam database computer agar lebih muda untuk dibaca dan 

diinterpretasikan. Pertama, peneliti memasukkan data dari lembar 

observasi ke dalam program computer yaitu microsoft excel, 

setelah itu peneliti memasukkan data dari excel ke SPSS. 

d) Cleaning 

Cleaning merupakan langkah memeriksa kembali data yang telah 

dimasukkan sebelumnya apakah sudah benar atau belum, karena 

kesalahan mungkin saja terjadi pada saat proses memasukkan data 

ke komputer. Setelah dilakukan prosesing menggunakan SPSS 

peneliti melakukan pengecekan kembali pada data, tidak ada data 

yang hilang. Data yang ada sesuai dengan yang ada di lembar 

observasi, excel, dan SPSS. 

 



e) Analizing 

Analizing merupakan langkah mengelola data yang sudah 

dimasukkan menggunakan software statistik. 

2. Analisa Data 

 Analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah 

dengan menggunakan analisa univariat. Menurut Notoatmojo 

(2012), analisa univariat adalah menganalisis terhadap tiap 

variabel dari hasil tiap penelitian untuk menghasilkan distribusi 

frekuensi dan prosentase dari tiap variabel. Data yang dianalisa 

univariat yaitu umur, jenis kelamin, suhu, tanpa dehidrasi, 

dehidrasi ringan/sedang, dan dehidrasi berat. 

Menurut Riwidikdo (2013) untuk memperoleh skor 

prosentase yaitu dengan rumus sebagai berikut : 

  

Keterangan : 

P : Prosentase 

F : Jumlah jawaban 

N : Jumlah skor maksimal 

H. Etik Penelitian 

 Etika dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam 

pelaksanaan sebuah penelitian. Uji etik pada penelitian ini melalui komite 

etik yang dilakukan di FKIK UMY. Menurut Hidayat (2010), etika 

penelitian yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut : 

 

P = F/N X 100% 



1. Informed consent 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti 

dengan responden dengan memberikan lembar persetujuan. Informed 

consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan 

memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Peneliti 

menjelaskan tujuan penelitian kepada responden, jika responden 

menyetujui peneliti akan memberikan lembar informed consent untuk 

menandatangani persetujuan menjadi responden. Ditengah 

pengambilan data, ada responden yang mengundurkan diri karena 

kondisi tertentu. Langkah yang dilakukan peneliti yaitu mencari 

responden baru untuk melengkapi jumlah sampel. 

2. Anonymity (tanpa nama) 

Merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam penggunaan 

subjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan 

nama responden pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian 

yang akan disajikan. Dalam pengambilan data peneliti tidak 

menuliskan nama responden tetapi peneliti menggunakan inisial, jika 

terdapat nama yang sama peneliti memberikan inisial tidak hanya 

nama depan tetapi juga nama belakang. 

3. Confidentaly (Kerahasiaan) 

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan 

hasil kerahasiaan 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. Dari hasil penelitian ini semua data 

responden yang diperoleh hanya diketahui oleh peneliti dan tim 

kesehatan yang berkolaborasi dengan peneliti saat pengambilan data.



 


