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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan jenis rancangan 

survey yang digunakan untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan 

prevalensi, distribusi dan hubungan antarvariabel dalam suatu populasi 

(Nursalam, 2013).  Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner pada 

remaja di MAN 1 Yogyakarta. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi adalah keseluruhan dari semua variabel yang menyangkut masalah 

yang diteliti. Populasi target dalam penelitian ini adalah remaja yang 

bersekolah di MAN 1 Yogyakarta. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 

667 siswa dengan jumlah siswa kelas X sebanyak 233 siswa, kelas XI 

sebanyak 214 siswa dan kelas XII sebanyak 220 siswa sesuai dengan jumlah 

pada tahun ajaran 2015/2016. 

2. Sampel adalah populasi yang terjangkau dapat digunakan sebagai subyek 

penelitian melalui sampling (Nursalam, 2013). Sampel yang diambil 

merupakan usia remaja berkisar 15-18 tahun. Kriteria usia sampel 

berdasarkan usia remaja madya menurut WHO dan DepKes. Adapun kriteria 

inklusi sampel penelitian ini adalah : 
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a. Remaja yang bersedia menjadi responden 

b. Remaja yang berusia 15-18 tahun 

c. Remaja yang berada di MAN 1 Yogyakarta 

 

Teknik penarikan sampel akan menggunakan stratified random sampling, 

dimana pengambilan sampel melihat dari strata atau kedudukan subjek 

(seseorang) yang digunakan untuk mengetahui beberapa variabel pada 

populasi untuk mencapai sampel yang representative (Nursalam,2013). Besar 

sampel yang digunakan dalam penelitian akan dihitung menggunakan rumus 

slovine (Nursalam, 2013) : 

 

 

Keterangan : 

n : Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi 

d : tingkat signifikasi (p)  

Pada penelitian ini, tingkat kepercayaan yang dikehendaki sebesar 95 % 

dan kesalahan absolute atau ketetapan relatif (d) yang diinginkan sebesar 

5%.  Berdasarkan rumus diatas, maka besar sampel dapat dihitung sebagai 

berikut : 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁  𝑑 2
 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁 (𝑑)²
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𝑛 =  
667

1 + 667  0,05 2
 

𝑛 =  
667

1 + 667  0,0025 
 

𝑛 =  
667

1 + 1.66
 

𝑛 =  
667

2,66
 

𝑛 =  250,75 

𝑛 =  251 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 

Jumlah sampel yang didapat sebanyak 251 murid dengan pembagian 

jumlah murid per kelas : 

Murid kelas X : 
233

667
 𝑥 251 = 87,6 = 88 

Murid kelas XI : 
214

667
 𝑥 251 = 80,5 = 80 

Murid kelas XII : 
220

667
 𝑥 251 = 82,7 = 83 

Jumlah kelas tiap tingkatan di MAN 1 Yogyakarta terdiri dari 7 kelas. 

Maka jumlah sampel dibagi menjadi 7 bagian tiap tingkatan dengan hasil 

bagi yang diperoleh sebagai berikut : 

Kelas X : 
88

7
= 12,5 = 12 − 13 murid 

Kelas XI : 
80

7
= 11,4 = 11 − 12 murid 

Kelas XII : 
83

7
= 11,8 = 12 murid 
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan MAN 1 Yogyakarta.  Adapun 

pengumpulan data ini dilakukan dalam waktu sehari  yaitu pada bulan April 2016. 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel, yaitu tingkat pengetahuan 

remaja tentang konjungtivitis. 

E. Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

Tingkat 

pengetahuan 

remaja madya 

tentang 

konjungtivitis 

Segala sesuatu 

yang diketahui 

responden 

tentang 

pengertian, 

penyebab, 

penularan, 

pencegahan serta 

penatalaksanaan 

dari 

konjungtivitis. 

Kuisioner Baik dengan 

skor ≥12, 

cukup dengan 

skor 11-9 

kurang dengan 

skor <9 

Ordinal 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data (Notoatmodjo. 2012). Instrumen yang digunakan berupa kuesioner untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang konjungtivitis. Jumlah 

pertanyaan dalam kuesioner ini adalah 16 soal dengan  menggunakan skala 

gutmann dimana pilihan jawaban berupa “ya” dan “tidak”. Berikut adalah 
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kisi-kisi kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

pengetahuan remaja tentang konjungtivitis. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi kuesioner penelitian 

No. Materi Pertanyaan 

Favourable 

Pertanyaan 

Unfavourable 

Jumlah 

1 Pengertian - 1 1 

2 Penyebab 2,3,4 - 3 

3 Tanda & gejala 5,6 - 2 

4 Penularan 7,9 8 3 

5 Pengobatan 10,11,12 - 3 

6 Pencegahan 13 - 1 

7 Komplikasi 15,16  14 3 

Total 13                      3                     16 

 

Penetapan tingkat pengetahuan didasarkan pada penjumlahan skor yang 

diperoleh dari tiap pernyataan pada kuisioner, dengan nilai tertinggi adalah 16 

dan terendah adalah 0. Alternatif jawaban pada setiap butir pernyataan 

dijumlahkan kemudian bandingkan dengan jumlah nilai maksimal dikalikan 

100%. Hasil berupa presentase untuk menilai tingkat pengetahuan remaja 

tentang konjungtivitis dengan menggunakan rumus uji mean, yaitu: 

 

𝑃 =
𝑥

𝑛
× 100% 

keterangan: 

P : Persentase (%) 

x : Jumlah nilai yang didapat 

n : Jumlah nilai maksimal 
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Hasil skor kemudian akan dikategorikan menjadi 3 kategori (Nursalam, 

2013) : 

a. Baik mencapai skor ≥76%, dengan jawaban benar ≥12 

b. Sedang mencapai skor 56 – 75%, dengan jawaban benar 9-11 

c. Kurang mencapai skor ≤55%, dengan jawaban benar <9 

 

G. Cara Pengumpulan Data 

Penelitian dimulai setelah proposal disetujui pembimbing dan penguji. Setelah 

mendapatkan kelayakan uji etik dan izin penelitian dari bidang akademik 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, kemudian peneliti meminta surat persetujuan penelitian dari ketua 

program studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Selanjutnya, peneliti meminta izin kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan 

surat izin yang dikeluarkan oleh dinas perizinan diserahkan kepada Kepala 

Sekolah MAN 1 Yogyakarta. 

Setelah mendapatkan surat uji etik dan persetujuan penelitian, peneliti 

membagikan kuisioner penelitian yang telah di uji valid dan reliabilitas kepada 

responden yang telah terpilih dengan cara mengambil nomor absen yang berada 

didalam botol dan memenuhi kriteria inklusi. Sebelum mengisi kuisioner, 

peneliti meminta responden untuk mengisi informed consent sebagai bukti bahwa 

responden bersedia terlibat dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti menjelaskan 

tentang cara pengisian kuesioner dan memberikan waktu untuk responden 
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mengisi kuesioner. Selama pengisian kuesioner, responden tidak diperhatikan 

oleh peneliti, karena saat pengisian kuesioner tersebut terdapat beberapa ruangan 

yang dijaga oleh guru mata pelajaran di jam tersebut dan peneliti harus 

membagikan kuesioner pada responden di ruang kelas lainnya. Kuesioner yang 

telah selesai dikumpulkan ke ketua kelas dan langsung diberikan pada peneliti 

untuk dilakukan pengolahan dan analisa data yang telah diperoleh. 

 

H. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada 30 murid di MAN 2 Yogyakarta. 

Uji validitas menggunakan rumus pearson product moment correlation, dengan 

menggunakan rumus : 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛( 𝑋𝑌) − ( 𝑋)( 𝑌)

  𝑛  𝑋2 −  𝑛 𝑋2) 𝑛  𝑌2 −  𝑛 𝑌2)}  
 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi  

∑Xi = jumlah skor item 

∑Yi = jumlah skor total item 

n   = jumlah responden 

(Arikunto, 2013) 

 Setiap pertanyaan dikatakan valid jika r hitung > r tabel. Nilai signifikan yang 

diambil adalah p=0,05, maka valid jika r≥0,05 dan tidak valid jika r ≤0,05. Hasil 

uji validitas pada instrument tingkat pengetahuan konjungtivitis ditemukan 
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sebanyak 16 pernyataan valid yaitu nomor 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 

22, 24, 25 26 dan 10 pernyataan tidak valid pada nomor 1, 5, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 

20, 23. Pernyataan yang tidak valid tersebut tidak diikuti dalam kuesioner. 

Uji reliabilitas instrument tingkat pengetahuan konjungtivitis adalah dengan 

menggunakan rumus KR-20 menurut Arikunto (2013):  

r11 =  
k

k − 1
  

𝑉𝑡 − 𝑝𝑞

𝑉𝑡
  

Keterangan : 

 r11 = reliabilitas instrumen 

 k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 𝑉𝑡  = varians total 

 P  = proporsi subjek yang menjawab betul pada suatu butir  

(proporsi subjek yang mendapat skor 1) 

p  = 
banyaknya  subjek  yang  skornya  1

N
 

q  = 
banyaknya  subjek  yang  mendapat  skor  0

(q=1−p)
 

Interpretasi Nilai r Reliabilitas Menurut Arikunto 

Nilai r Interpretasi 

0,81 – 1,00 

0,61 – 0,80 

0,41 – 0,60 

0,21 – 0,40 

0,00 – 0,20 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat rendah 

Tabel 3.3 Interpretasi Nilai r Reliabilitas Menurut Arikunto 

Hasil uji reliabilitas instrumen menyatakan bahwa instrument tingkat 

pengetahuan konjungtivitis adalah reliable dengan nilai r 0.83. 
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I. Pengolahan dan Metode Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Data yang sudah dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data agar 

menjadi data yang akurat dengan menggunakan bantuan computer. 

Pengolahan data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Editing  

Memeriksa ulang jumlah kuesioner, mengoreksi isi kuesioner antara 

lain kelengkapan, tulisan jelas, dan jawaban sesuai dengan pertanyaan 

dalam kuesioner tersebut. 

b. Coding  

Setiap data kuesioner diberi kode untuk memudahkan dalam 

melakukan pengolahan dan analisis data menggunakan komputer.  

Terdapat beberapa kode dalam penelitian ini yaitu pada interpretasi 

pengetahuan dengan kode 1=baik, 2=cukup, dan 3=kurang. 

c. Data Entry 

Memasukkan data yang didapat ke dalam komputer dengan 

menggunakan salah satu program komputer (SPSS). 

d. Cleanning 

Proses pengecekan ulang data yang sudah dimasukan agar tidak terjadi 

kesalahan, yaitu dengan mengetahui data yang hilang (missing), variasi 

data dan konsistensi data. 
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e. Analysis 

Menganalisa kembali data yang telah selesai dimasukkan. 

2. Analisa Data 

Data dari penelitian ini akan  dianalisi dengan menggunakan uji univariat, 

yaitu analisis yang dilakukan pada variabel yang ada untuk melihat distribusi 

frekuensi  dan kemudian akan dianalisa secara deskripsi dalam bentuk 

frekuensi dan persentase. 

J. Etika Penelitian 

Etika dalam penelitian sangat penting dalam pelaksanaan sebuah penelitian. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu membuat surat izin etik 

dengan nomor: 031/EP-FKIK-UMY/II/2016 dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan dan kemudian meminta izin atau persetujuan dari pihak sekolah 

melalui surat. Setelah mendapatkan izin, peneliti menemui calon responden 

sebagai partisipan dalam peneliti. Etika yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Informed Consent 

Merupakan lembar persetujuan antara pihak peneliti dan responden yang 

digunakan sebagai tanda bahwa responden bersedia untuk berpartisipasi 

dalam penelitian ini. Tujuan dari informed consent adalah agar responden 

mengerti maksud dan tujuan dari penelitian. Informed consent diberikan 

sebelum penelitian dilakukan untuk menjadi responden. 
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2. Kemandirian (autonomy) 

Peneliti memberikan kebebasan kepada responden untuk bersedia atau 

tidak dalam mengikuti penelitian. 

3. Kejujuran (veracity) 

Peneliti jujur dalam meneliti dan mengambil data  dengan mengolah data 

responden menjadi bermanfaat. 

4. Keadilan (justice) 

Peneliti dalam penelitian ini tidak mencantumkan nama responden.  

Murid yang tidak mendapatkan lembar kuesioner akan dijelaskan oleh 

peneliti mengenai bagaimana cara pengambilan atau pembagian lembar 

kuesioner dengan baik dan benar sehingga murid dapat mengerti mengapa 

murid tidak mendapatkan lembar kuesioner. 

5. Kerahasiaan (confidentiality) 

a. Peneliti memberikan kuesioner yang bersifat tertutup untuk menjaga 

kerahasiaan masing-masing responden. 

b. Data dari hasil penelitian digunakan hanya untuk keperluan khusus dan 

tidak dipublikasikan. 

 

 


