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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. DesainPenelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan 

sebagai petunjuk dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian  untuk  

menjawab suatu pertanyaan penelitian (Nursalam, 2013). 

Penelitian ini menggunakan rancangan non eksperimen dengan 

metode deskriptif, yaitu metode yang dilakukan untuk mendeskripsikan 

atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat 

(Notoatmodjo, 2010).Dalam penelitian ini mendiskripsikan tentang faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe di 

Puskesmas Gamping 2. 

 

B. PopulasidanSampelPenelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah subjek yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan (Nursalam, 2013).Populasi dalam penelitian ini adalah ibu 

hamil yang melakukan pemeriksaan di Puskesmas Gamping 2 

sejumlah 190 ibu. 

2.   Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto,2010). Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan 
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menggunakan metode accidental sampling. Accidental sampling 

adalah pengambilan sampel secara aksidental (accidental) dengan 

mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia di 

suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian (Notoatmodjo, 2010). 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 83 ibu hamil. 

Peneliti membatasi dan menentukan beberapa kriteria sebagai 

berikut: 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini: 

a. Trimester 2 dan 3. 

b. Bersedia menjadi responden. 

c. Sadarsepenuhnya dan dapatmenjawabsemuapertanyaantentang 

keadaannya. 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini: 

a. Tidakmengisikuesionerdenganlengkap. 

b. Tidakmengikutikegiatanpenelitiansesuaitahapan. 

c. Tidakhadir saat penelitian. 

d. Hiperemesis gravidarium. 

C.   Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi 

 Lokasiadalahtempatdigunakanolehpenelitidalammelakukanpeneliti

annya.Penentuanlokasidimaksudkanuntukmempermudahdanmemperjel

asobjek yang menjadisasaranpenelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Gamping 2. 
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2.   Waktu 

Peneliti melaksanakan penelitian pada bulan April 2016. 

D.   Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah perilaku patuh atau karakteristik yang 

memberikan nilai beda terhadap sesuatu (benda, manusia, dan lain-lain) 

atau merupakan konsep dari berbagai level abstrak yang didefinisikan 

sebagai suatu fasilitas untuk pengukuran dan atau manipulasi suatu 

penelitian (Nursalam,2013). 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variable 

tunggal yaitu faktor kepatuhan ibu hamil. 

E.   Definisi Operasional 

  Definisi Operasional bertujuan untuk membatasi ruang lingkup 

 atau pengertian variabel–variabel yang diamati atau diteliti (Notoatmodjo,  

 2010).  
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    Definisi operasional dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Definisi Operasional Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kepatuhan Ibu Hamil Mengkonsumsi tablet Fe di Puskesmas Gamping 2 

 No Variabel Definisi Operasional Instrumen Hasil Ukur Skala 

  1. a. Pengetahuan 

 

 

 

 

 

 

b.  Motivasi 

 

 

 

 

 

c.  Dukungan  

Keluarga 

 

 

 

 

 

 

d.  Kunjungan 

Antenatal    

Care 

Kemampuan ibu hamil untuk  

mengetahui bagaimana cara 

mengkonsumsi tablet Fe saat 

hamil, mengetahui manfaat 

mengkonsumsi tablet Fe,  dan 

akibat jika ibu hamil tidak 

mengkonsumsi tablet Fe dan  

dinilai dengan kuesioner. 

 

 

Motivasi adalah keinginan yang 

timbul dalam diri sendiri yang 

mendorong ibu hamil untuk 

mengkonsumsi tablet Fe saat 

hamil.  

 

 

 

Bantuan yang nyata atau tingkah 

laku yang diberikan oleh suami 

atau keluarga ibu hamil ntuk 

memberi dukungan ibu hamil 

dalam mengkonsumsi tablet Fe 

saat hamil, seperti mengingatkan 

minum tablet Fe, membantu 

mengurangi efek samping dari 

mengkonsumsi tablet Fe. 

 

Kunjungan ibu hamil ke bidan 

atau dokter sedini mungkin 

semenjak ia merasa dirinya 

hamil untuk mendapatkan 

pelayanan kehamilan, diberikan 

tablet Fe, serta penjelasan 

Lembar 

kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar 

kuesioner 
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Ya : 1 

Tidak : 0 

Baik: 76-

100%, 

cukup: 56-

75%, 

kurang: 

<56% 
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cukup: 56-
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kurang: 
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Ya : 1 

Tidak : 0 

Baik: 76-

100%, 

cukup: 56-
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kurang: 

<56% 

 

 

Ya : 1 

Tidak : 0 

Baik: 76-

100%, 

cukup: 56-
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e.  Efek 

Samping 

Tablet Fe 

tentang tablet Fe. 

 

 

Suatu reaksi yang tidak 

diharapkanyang diakibatkan dari 

mengkonsumsi tablet Fe, 

misalnya dapat terjadi mual dan 

muntah. 

 

 

 

 

 

Lembar 

kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

75%, 

kurang: 

<56% 

 

 

Ya : 1 

Tidak : 0 

Sedikit:≤5

0%, 

Banyak: 

>50% 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.   Instrumen penelitian 

 Instrumen  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioneruntukmengetahui faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan ibu 

hamil dalammengkonsumsi tablet Fe di Puskesmas Gamping 2.  

Tabel 3.2. Kisi-kisi Pertanyaan Kuesioner Kepatuhan Mengkonsumsi 

Tablet Fe 

No  Kelompok   Butir Pertanyaan 

1  Pengetahuan    4 

2  Motivasi    3 

3  Dukungan keluarga   5 

4  Kunjungan ANC   4 

5  Efek tablet Fe    6 

  Jumlah Total Soal   22   

 

Kuesioner untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi 

kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet Fe berupa kuesioner 

yang dibuat sendiri dengan jenis pertanyaan pada kuesioner ini 

menggunakan jenis pertanyaan tertutup. Kuesioner yang digunakan adalah 

jenis skala Guttman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan menghasilkan 
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jawaban tegas. Dalam penelitian ini responden diminta menjawab 

pertanyaan dengan jawaban “Ya” atau “Tidak” dengan skor 1 untuk 

jawaban “Ya” dan skor 0 bila jawaban “Tidak”. Kuesioner untuk 

penelitian sudah dilakukan uji validitas di Puskesmas Gamping 1 dan uji 

reliabilitas dengan karakteristik seperti sejenis di luar lokasi penelitian. 

G.   Cara Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data dilakukan langsung dengan pertanyaan 

berbentuk kuesioner yang diteliti oleh responden yang termasuk 

kriteria yang ditentukan.Adapun tahapan prosedurnya sebagai berikut: 

1. TahapPersiapan 

 Tahap persiapan yaitu peneliti menentukan permasalahan 

yang akan diteliti kemudian membuat surat izin penelitian dari 

Fakultas kemudian meminta izin pada bagian Tata Usaha Puskesmas 

Gamping II dengan menyerahkan surat izin penelitian yang sudah 

dibuat dan membayar administrasi yang sudah ditentukan. Kemudian 

peneliti meminta izin ke bidan-bidan di ruang KIA untuk studi 

pendahuluan dengan wawancara ibu hamil di Puskesmas Gamping II. 

Setelah mendapatkan informasi tentang masalah yang terjadi 

kemudian peneliti mengajukan judul penelitian ke dosen pembimbing 

KTI. Setelah judul disetujui dosen pembimbing, peneliti menyusun 

proposal penelitian kemudian dilanjutkan ujian proposal. Uji validitas 

dilaksanakan di Puskesmas Gamping 1 sebanyak 20 responden.  

Kemudian peneliti mengurus izin penelitian dan membuat surat 
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kelayakan penelitian dari tim etik Fakultas. Setelah mendapat surat 

etik dari Fakultas dan mendapat izin dari pihak Puskesmas Gamping II 

kemudian peneliti menyiapkan bahan kuesioner untuk penelitian. 

2.   Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dimulai dengan peneliti meminta izin kepada 

pihak Puskesmas Gamping 2 untuk melakukan penelitian.Penelitian 

berlangsung di Puskesmas Gamping 2 setiap hari senin, rabu, jumat, 

dan sabtu pukul 08.00 sampai 12.00 WIB. Kemudian peneliti 

memperkenalkan diri ke ibu hamil satu per satu yang memeriksakan 

kehamilannya dan menjelaskan maksud serta tujuan penelitian. 

Setelah ibu hamil menyetujui menjadi responden, peneliti memberikan 

lembar informed consent dan menjelaskan cara pengisian kuesioner. 

Responden dianjurkan bertanya apabila ada pertanyaan atau 

pernyataan yang kurang jelas. Setelah selesai mengisi, peneliti 

meneliti kuesioner untuk memastikan sudah diisi semua. Kuesioner 

yang telah diisi selanjutnya diolah dan dianalisa oleh peneliti. Tetapi 

masih ada responden menolak menjadi responden dengan alas an 

ingin pulang, akan segera masuk ruang periksa, dan menolak tanpa 

alasan. Setelah diolah, selanjutnya peneliti menyusun laporan KTI, 

kemudian sidang hasil dan mengumpulkan hardcopy. 
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H.   Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum melakukan penelitian pada subyek yang sesungguhnya, 

akan melakukan uji validitas dan reliabilitas dahulu terhadap instrumen 

yang peneliti gunakan dan untuk mengetahui apakah kuesioner yang telah 

disusun oleh peneliti mampu mengukur apa yang hendak diukur. 

Pada pengamatan dan pengukuran harus diperhatikan beberapa hal 

yang sangat penting, yaitu: 

1. Validitas 

  Validitas adalah pengukuran dan pengamatan dalam 

mengumpulkan data, instrument harus dapa tmengukur apa yang 

seharusnya diukur (Nursalam, 2013). 

Uji validitas menggunakan rumus Pearson Product Moment: 
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Keterangan : 

rhitung = koefisienkorelasi 

∑    = jumlah skor item 

∑    = jumlah skor total (item) 

   = jumlah responden 

Uji validitas dilakukan di Puskesmas Gamping 1 pada bulan Maret 

2016 sebanyak 20 responden. Instrumen dikatakan valid apabila 
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hasilnya(r)0,463 (Arikunto, 2013). Setelah dilakukan uji validitas, dari 27 

soal kuesioner yang dibuat oleh peneliti, terdapat 22 soal yang valid 

dengan nilai (r) > 0,5. 

2. Reliabilitas 

  Reliabititas adalah kesamaan hasil pengukuran yang dilakukan bila 

fakta atau kenyataan hidup diukur dan diamati berkali-kali dalam waktu 

yang berlainan (Nursalam, 2013). Hal ini bararti menunjukkan sajauh 

mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua 

kali atau lebih. 

Uji reliabilitas kuesioner menggunakan rumus KR-20 karena skala 

yang digunakan dalam kuesioner adalah skala Guttman. Uji reabilitas yang 

digunakan disini yaitu menggunakan KR-20 dengan  rumus:  
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Keterangan : 

Rii = koefesien reliabilitas tes 

K = cacah butir 

Pi.qi= varians skor butir 

Pi = proporsi jawaban yang benar untuk nomori 

Si2 = varian skor total 
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Koefisien reliabilitas dapat dikategorikan dalam kriteria tinggi 

apabila nilai r lebih dari 0,76, kriteria sedang apabila nilai r antara 0,06-

0,75 dan kriteria rendah apabila nilai r sama dengan 0,06 (Arikunto, 2010).

 Setelah dilakukan uji reliable oleh peneliti, didapat nilai (r) 0,733167. 

I.   Pengolahan Data 

 Setelah data terkumpul melalui angket atau kuesioner, maka 

dilakukan pengolahan data yang melalui beberapa tahapan berikut: 

a. Editing merupakan pengecekan dan perbaikan isian formulir atau 

kuesioner. Isinya jelas dan jawaban terisi semua. Pada penelitian ini 

tidak ada kuesioner yang tidak terjawab. 

b. Coding merupakan kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi 

data berbentuk angka atau bilangan. Pada tahap ini peneliti 

memberikan jawaban dalam bentuk angka yang dimasukkan ke dalam 

komputer. Pemberian kode numeric (angka) terhadap data yang terdiri 

dari beberapa kategori, yaitu untuk kategori pengetahuan, motivasi, 

dukungan keluarga, dan kunjungan ANC yaitu baik diberi kode 1, 

cukup diberi kode 2, dan kurang diberi kode 3. Pengkodean ini 

bertujuan untuk mempermudah analisis data dan mempercepat proses 

entrydata. 

c. Entry data, yaitu peneliti memasukkan data yang telah dikumpulkan 

ke dalam program komputer untuk dilakukan analisis menggunakan 

program uji statistik dengan program komputer. Memasukkan data 

secara manual dengan memasukkan satu persatu item kuesioner. 
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d. Cleaning, yaitu pengecekan kembali data-data yang telah dimasukkan 

oleh peneliti untuk melihat tidak ada kesalahan, terutama kesesuaian 

pengkodean yang dilakukan. 

e. Describing yaitu peneliti menggambarkan data atau menerangkan data. 

Hasil ukur penelitian ini pada kategori pengetahuan, motivasi, 

dukungan keluarga, dan kunjungan ANC yaitu baik 76-100%, cukup 

56-75%, dan kurang <56%. Pada kategori efek tablet Fe yaitu dengan 

hasil ukur sedikit ≤50% dan banyak >50%. 

J.   Analisa Data 

 Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

univariat yang dilakukan terhadap tiap variable dari hasil penelitian, yaitu 

menggambarkan prosentase dari  faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet Fe. 

 Pengolahan data dilakukan setelah semua data responden 

terkumpul. Hasil identifikasi karakteristik responden diolah dan disajikan 

dalam bentuk narasi dan deskriptif untuk menggambarkan distribusi 

frekuensi. Pada penelitian ini menggunakanan alisa univariat untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan ibu hamil 

mengkonsumsi tablet Fe. 
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K.   Etika Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti perlu mendapat 

rekomendasi dari institusinya dengan mengajukan permohonan izin 

kepada tempat penelitian. Setelah mendapatkan persetujuan, barulah 

melakukan penelitian dengan menekan masalah etika yang meliputi: 

1. Anonymity (Tanpa Nama). 

         Untuk menjaga kerahasiaan responden, peneliti tidak 

mencantumkan nama responden, tetapi lembar tersebut diberikan 

inisial nama responden. 

2. Informed Consent (Lembar Persetujuan). 

      Lembar penelitian ini diberikan kepada responden yang akan 

diteliti yang memenuhi kriteria inklusi yang disertai judul penelitian 

dan tujuan penelitian. Di penelitian ini terdapat 28 responden yang 

menolak karena ingin memasuki ruang pemeriksaan, ingin pulang, dan 

menolak tanpa alasan. 

3. Confidentiality (Kerahasiaan). 

Informasi ataupun masalah-masalah lain yang telah diperoleh 

dari responden disimpan dan dijamin kerahasiaannya. Informasi yang 

diberikan oleh responden tidak disebarluaskan atau diberikan kepada 

orang lain tanpa seijin yang bersangkutan. 


