
 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Jenis dan Desain Penelitian 

 

Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan rancangan 

cross sectional. Penelitian ini mempelajari dinamika korelasi antara faktor 

risiko (variabel bebas) dengan efek (variabel terikat), dengan pendekatan,  

observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (Notoatmodjo, 

2012).  

 

3.2  Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian  dilakukan di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus pada 

bulan Oktober 2015. Pengolahan dan analisis data dilakukan pada bulan 

November 2015.  
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3.3  Populasi dan Sampel  

 

3.3.1   Populasi Penelitian 

 

Populasi penelitian berupa populasi target dan populasi terjangkau 

disebutkan seperti berikut. 

1. Populasi target adalah masyarakat Suku Jawa dan Lampung di 

Kabupaten Tanggamus, Lampung.  

2. Populasi terjangkau adalah pria dewasa suku Jawa dan Lampung 

di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung.  

 

3.3.2  Sampel Penelitian 

 

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode consecutive sampling, dimana subyek yang datang secara 

berurutan dan memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan dalam 

penelitian sampai subyek yang diperlukan terpenuhi (Sastroasmoro & 

Ismael, 2011). 

Rumus yang digunakan untuk menentukan besar sampel pada 

penelitian ini adalah menggunakan rumus penentuan besar sampel 

analisis korelatif (Dahlan, 2010). 
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Rumus tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Penentuan besar sampel untuk korelasi panjang kepala dan tinggi 

badan 

   [
      

     ⌈
   

   
⌉
]

 

   

  [
           

     ⌈
       

       
⌉
]

 

   

        

     

Keterangan:  

- Kesalahan tipe I (Zα) = ditetapkan sebesar 5 % dengan hipotesis 

satu arah, sehingga Zα = 1,64 (Dahlan, 2010). 

- Kesalahan tipe II (Zβ) = ditetapkan 10 % dengan hipotesis satu 

arah, maka Zβ = 1,28 (Dahlan, 2010). 

- Koefisien korelasi penelitian sebelumnya (r)= 0,386 

(Chorniawan, 2014) 

 

Jumlah sampel yang didapatkan dari rumus tersebut adalah minimal 

sebanyak 54 orang. Untuk menghindari kesalahan dalam pemeriksaan 

kriteria inklusi, sampel dibulatkan menjadi 60 orang setiap suku.  
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b. Penentuan besar sampel untuk korelasi lingkar kepala dan tinggi 

badan 

   [
      

     ⌈
   

   
⌉
]

 

   

  [
           

     ⌈
       

       
⌉
]

 

   

        

     

Keterangan:  

- Kesalahan tipe I (Zα) = ditetapkan sebesar 5 % dengan hipotesis 

satu arah, sehingga Zα = 1,64 (Dahlan, 2010). 

- Kesalahan tipe II (Zβ) = ditetapkan 10 % dengan hipotesis satu 

arah, maka Zβ = 1,28 (Dahlan, 2010). 

- Koefisien korelasi penelitian sebelumnya(r),maka r = 0,379 

(Nguyen et al, 2012) 

 

Jumlah sampel yang didapatkan dari rumus tersebut adalah minimal 

sebanyak 57 orang. Untuk menghindari kesalahan dalam pemeriksaan 

kriteria inklusi, sampel dibulatkan menjadi 63 orang setiap suku.  

 

Dalam penelitian ini, pengukuran panjang kepala, lingkar kepala, dan 

tinggi badan  dilakukan bersamaan tanpa terpisah pada  subyek 

sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan adalah sebesar 63 orang 

setiap suku. Total sampel penelitian adalah 126 orang.   
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3.4 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

 

3.4.1  Kriteria Inklusi  

 

1. Pria. 

2. Usia 21-45 tahun. 

3. Berdomisili di Kecamatan Gisting, Kabupaten 

Tanggamus. 

4. Dua generasi di atas responden (orang tua serta kakek 

nenek)  merupakan suku Lampung asli untuk sampel suku 

Lampung dan suku Jawa asli untuk sampel suku Jawa. 

5. Bersedia mengikuti penelitian dengan menandatangani 

informed consent. 

 

5.4.2 Kriteria Eksklusi  

 

1. Menunjukan adanya kelainan struktur tulang tengkorak, 

macrocephalica dan  microcephalica (hidrocephalus, 

skafosefalus, akrosefalus atau brakisefalus). 

2. Menunjukan adanya kelainan penyusun tinggi badan 

seperti gigantisme, kretinisme, dwarfisme, skoliosis, 

lordosis, kifosis, akondroplasia dan  hipokondroplasia. 

3. Pernah atau sedang mengalami trauma atau cedera pada 

tulang-tulang tengkorak dan kerangka tubuh penyusun 

tinggi badan. 
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4. Tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang 

dibuktikan dengan informed consent. 

 

3.5  Instrumen dan Prosedur Penelitian 

 

3.5.1  Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Lembar Informed Consent 

2. Lembar kuisoner dan kolom pencatatan hasil pengukuran 

tinggi badan, lingkar kepala, dan berat badan 

3. Alat tulis  

4. Kalkulator  

5. Pita meter  

6. Spreading caliper  

7. Microtoise  

8. Timbangan  

3.5.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Pengumpulan data dan pengisian kuisoner 

Responden diberikan penjelasan mengenai penelitian yang 

akan dilakukan dan diberi lembar informed consent 

sebagai kesediaanya sebagai responden.  Pengumpulan 

data dilakukan dengan memberikan kuisoner kepada 
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responden yang berisi tentang identitas responden dan 

kriteria inklusi yang terpenuhi.  

 

2. Pengukuran tinggi badan dan berat badan 

Setelah dilakukan pengumpulan data, dilakukan 

pengukuran tinggi badan dan berat badan untuk 

menentukan  IMT responden. Selain itu, data tinggi badan 

juga digunakan untuk analisis korelasi antara lingkar 

kepala dan tinggi badan dalam penelitian ini.  

 

Pada pengukuran berat badan, subjek berdiri di atas 

timbangan klinik dengan pakaian minimal dan diukur 

sampai kedekatan 100 g . Pada pengukuran tinggi badan, 

subjek berdiri tegak dengan kepala berorientasi sejajar 

Frankort Horizontal Plane (FHP) dan lengan 

menggantung di samping badan. Pengukuran dihitung dari 

vertex (titik tertinggi di kepala) hingga ke tumit dalam 

posisi tegak dan kaki dalam keadaan rapat. Pembacaan 

pengukuran dilakukan oleh pengukur dengan melihat 

angka yang tertera  pada microtoise dan posisi mata sejajar 

dengan tangkai pengukur tinggi badan.  Hasil dicatat 

dalam satuan sentimeter sampai satu angka di belakang 

koma (Indriati, 2010).  Hasil pengukuran dituliskan dalam 
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data identitas responden dan kolom tinggi badan pada 

kuisoner. 

 

3. Pengukuran lingkar kepala 

Pengukuran lingkar kepala didapatkan pada bidang FHP 

setinggi tepat di atas glabela (titik tengah di antara 

tonjolan alis)  ke opisthocranion tegak lurus dengan 

bidang midsagital sementara subjek duduk. Pita harus 

ditarik kuat untuk menekan rambut. Jari tengah di samping 

kepala digunakan untuk mencegah pita meleset melewati 

kepala. Dalam pengukuran, dipastikan bahwa tidak ada 

jepit rambut, klip, atau benda-benda sejenis menempel di 

rambut selama pengukuran dan telinga tidak dimasukkan. 

(Indriati, 2010). Hasil pengukuran dituliskan pada kolom 

lingkar kepala pada kuisoner.  

 

4. Pengukuran Panjang Kepala 

Panjang kepala diukur dari glabela (prominentia pada dahi 

di antara kedua alis dan terletak di atas hidung) ke 

opistochranion pada daerah occipital. Pengukuran 

dilakukan dengan menggunakan spreading caliper (Gupta 

et al, 2013) 
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3.6  Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional 

 

3.6.1  Identifikasi Variabel 

 

Pada penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu variabel terikat dan 

variabel bebas. Adapun variabel pada penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas adalah lingkar kepala dan panjang kepala. 

2. Variabel terikat adalah tinggi badan. 

3. Variabel perancu adalah usia, jenis kelamin dan suku. 

Variabel perancu ditentukan agar dapat dikendalikan untuk 

mengurangi kesalahan dalam penelitian.  
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3.6.2 Definisi Operasional  

 

Dalam penelitian ini digunakan batasan definisi operasional variabel 

untuk memudahkan dalam melakukan penelitian (Tabel 1). 

Tabel 1.  Definisi Operasional 

 

Variabel  Definisi 

 

Satuan  Alat Ukur Skala 

Lingkar 

kepala 

Ukuran 

didapatkan 

pada bidang 

FHP setinggi 

tepat di atas 

glabela ke 

opisthocranion 

tegak lurus 

dengan bidang 

midsagital 

sementara 

subjek duduk. 

 

Sentimeter 

(cm) 

Pitameter  Numerik 

(rasio) 

Panjang 

kepala 

Ukuran 

didapatkan 

dari glabella 

ke 

opisthocranion  

dalam posisi 

duduk. 

 

Sentimeter 

(cm) 

Spreading 

caliper  

 

Tinggi 

Badan  

Diukur dengan 

kepala 

berorientasi 

sejajar FHP 

dan lengan 

menggantung 

di samping 

badan. 

Pengukuran 

dihitung dari 

vertex  ke 

tumit dalam 

keadaan 

berdiri tegak 

dan kaki rapat. 

 

Sentimeter 

(cm) 

Microtoise Numerik 

(rasio) 

Pria 

Dewasa 

Pria yang 

berusia 21-45 

tahun yang 

belum, sudah , 

atau pernah 

menikah saat 

dilakukan 

penelitian. 

- - Nominal 
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Tabel 1.  (lanjutan) 

 

Suku 

Lampung 

Orang yang 

memiliki dua 

garis 

keturunan 

suku Lampung 

di atasnya, 

yakni orang 

tua dan kakek-

nenek. 

 

- - Nominal 

Suku 

Jawa 

Orang yang 

memiliki dua 

garis 

keturunan 

suku Jawa di 

atasnya, yakni 

orang tua dan 

kakek-nenek 

 

- - Nominal 

 

 

3.7 Pengolahan  Data dan Analisis Statistika 

 

3.7.1 Pengolahan Data 

 

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data diubah ke 

dalam bentuk tabel-tabel, kemudian proses pengolahan data 

menggunakan program komputer yang terdiri dari beberapa langkah, 

yaitu :  

1. Pengeditan,  mengoreksi data untuk memastikan 

kelengkapan dan kesempurnaan data 

2. Koding, untuk mengkonversikan (menerjemahkan) data 

yang dikumpulkan selama penelitian kedalam simbol yang 

cocok untuk keperluan analisis.  
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3. Data entry, memasukkan data kedalam komputer.  

4. Verifikasi, memasukkan data pemeriksaan secara visual 

terhadap data yang telah dimasukkan kedalam komputer.  

5. Output komputer, hasil yang telah dianalisis oleh 

komputer kemudian dicetak.  

 

3.7.2 Analisis Statistika 

 

Analisis statistika untuk mengolah data yang diperoleh menggunakan 

program komputer. Analisis data yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 

1. Analisis univariat, analisis yang digunakan untuk 

menentukan distribusi frekuensi variabel bebas dan 

variabel terikat. Pada analisis ini dilakukan penghitungan 

rerata pada lingkar kepala, panjang kepala, dan tinggi 

badan.  

2. Analisis bivariat, analisis yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat dengan menggunakan uji statististik.  

a. Korelasi 

Sebelum dilakukan uji statistik, dilakukan uji 

normalitas untuk mengetahui sebaran data normal 

atau tidak. Uji yang digunakan adalah Kolmogorov-

Smirnov karena sampel yang digunakan besar (lebih 
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dari 50). Uji hipotesis yang digunakan pada 

distribusi data normal adalah uji korelasi Pearson.  

 

Rumus korelasi Pearson adalah sebagai berikut. 

 

    
 ∑    ∑ ∑ )

√  ∑    ∑ ) )( ∑ 
 
  ∑ ) )

 

 

Keterangan  

r  = koefisien korelasi 

n =jumlah sampel 

x = panjang lingkar kepala/ panjang kepala         

(cm) 

y = tinggi badan (cm) 

 

Apabila sebaran data tidak normal, maka dilakukan 

proses transformasi data. Uji alternatif yang 

digunakan jika data berdistribusi tidak normal 

adalah uji korelasi Spearman (Dahlan, 2011). 

 

b. Regresi Linier 

Korelasi dan regresi linear mempunyai kesamaan 

dan perbedaan.  Persamaan antara korelasi dan 

regresi linier adalah keduanya menunjukkan 
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hubungan antara 2 variabel numerik. Perbedaannya 

adalah korelasi sekedar menunjukkan hubungan 

tanpa adanya variabel bebas atau tergantung, 

sedangkan pada regresi linear, fungsinya adalah 

prediksi yaitu meramal nilai variabel numerik 

dengan nilai variabel numerik lainnya. Variabel 

yang ingin diprediksi adalah variabel tergantung 

yaitu tinggi badan dan yang diukur adalah variabel 

bebas yaitu lingkar kepala dan panjang kepala.  

Persamaan regresi dengan mudah dapat dihitung 

dengan program komputer, yang dinyatakan sebagai 

berikut. 

       

Keterangan : 

y = variabel tergantung  

x = variabel bebas 

a = konstanta  

b = koefisien regresi 

(Dahlan, 2011). 

 

c. Komparatif 

Untuk menilai ada tidaknya perbedaan rerata lingkar 

kepala, panjang kepala dan tinggi badan suku Jawa 

dan Lampung digunakan uji t tidak berpasangan. Uji 
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ini dipilih karena hipotesis yang digunakan adalah 

hipotesis komparatif numerik tidak berpasangan 

pada 2 kelompok.  

Jika data tidak berdistribusi normal, maka dilakukan 

transformasi data. Uji alternatif yang digunakan jika 

data tidak berdistribusi normal adalah uji Mann-

Whitney (Dahlan, 2011). 

Untuk menilai perbedaan nilai korelasi antara 

lingkar kepala dan panjang kepala terhadap tinggi 

badan pada suku Jawa dan suku Lampung maka 

akan dilakukan perbandingan rumus regresi yang 

telah dihasilkan.  

 

3.8 Etika Penelitian 

 

Peneliti mengajukan ethical clearance kepada tim kaji etik FK Unila dan telah 

disetujui dalam Persetujuan Etik No: 2570/UN26/8/DT/2015. Dalam penelitian 

ini, peneliti menekankan prinsip-prinsip etika penelitian, yakni memberikan 

lembar persetujuan menjadi responden (informed consent) sebelum melakukan 

penelitian, tidak mencantumkan nama (hanya inisial) pada lembar kuisoner, 

menggunakan alat-alat yang tidak membahayakan responden dan menjamin 

kerahasiaan dengan hanya menggunakan data-data yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian serta menyimpan lembar kuisoner untuk menghindari kebocoran 

informasi terkait responden.   
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3.9 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 . Diagram  alur penelitian. 

 

Pengurusan Ethical Clearance 

Analisis data  

 

Pengurusan izin di Kecamatan Gisting, 

Kabupaten Tanggamus 

Penulisan hasil penelitian 

Tabulasi data 

Penampisan subyek dengan kuisoner 

Pelaksanaan penelitian dengan melakukan 

pengukuran lingkar kepala, panjang kepala, 

dan tinggi badan 

Pengumpulan hasil pengukuran 

Penyusunan proposal 

Validitas alat ukur 


