
III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional.

Pendekatan cross sectional adalah suatu penelitian non-eksperimental untuk

mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek, dengan

cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat yang

bersama (Notoatmodjo,2010). Data diambil pada saat posyandu berlansung.

3.2 Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Posyandu yang bertempat di Desa Natar Kecamatan

Natar Kabupaten Lampung Selatan yang akan dilaksanakan pada bulan

Desembertahun 2013.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu-ibu yang memiliki balita yang

terdaftar di posyandu Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
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Selatan di wilayah kerja Puskesmas Natar yang berjumlah sebanyak 270

populasi.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih secara tertentu sehingga

dianggap mewakili populasinya.

Besar sampel dalam penelitian menurut Notoatmodjo, (2007) diambil

berdasarkan rumus berikut :

N
n   =

1 + N(d2)
Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

d : tingkat kepercayaan / ketepatan (0,05)

270
n =

1 + 270(0.052 )
=161,19

= 161 Sampel
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Pengambilan sampel dilakukan secara proportional random sampling.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam waktu pengambilan sampel :

a. Menentukan populasi penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu-ibu dan balitanya yang

terdaftar di posyandu Desa Natar Kecamatam Natar Kabupaten Lampung

Selatan di wilayah kerja puskesmas Natar.

b. Dihitung jumlah ibu-ibu dari masing-masing posyandu kemudian

ditentukan berapa besar jumlah ibu-ibu yang dianggap mewakili

kelompoknya.

c. Mengambil dari setiap posyandu untuk menjadi perwakilan dari setiap

posyandu tersebut. Penelitian ini membutuhkan sampel sebanyak 161 sampel.

d. Pengampilan sampel dari tiap desa dilakukan secara proportional simple

random sampling, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Ni

n i =                                  X n
N

Keterangan :

ni : Proporsi Tiap Posyandu

Ni : Jumlah Subpopulasi

N : Total Populasi

n : Besar Sampel
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Table 2 : Distribusi jumlah sampel di setiap posyandu

Nama Posyandu Jumlah tiap

posyandu

Proporsi tiap

posyandu

Kelompok Posyandu 1 38 23

Kelompok Posyandu 2 42 25

Kelompok Posyandu 3 35 21

Kelompok Posyandu 4 24 14

Kelompok Posyandu 5 24 14

Kelompok Posyandu 6 27 16

Kelompok Posyandu 7 27 16

Kelompok Posyandu 8 26 16

Kelompok Posyandu 9 27 16

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, pengetahuan

dan tindakan ibu tentang pencegahan diare.

3.4.2 Variebel Terikat

Variebel terikat dalam penelitian ini adalah kejadian diare pada balita di Desa

Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
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3.5 Definisi Operasional

Tabel 3 : Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah :

No Variabel Definisi Alat Ukur Skala Kategori

1. Tingkat

Pendidikan

ibu

Tingkat pendidikan

formal yang pernah

ditempuh oleh ibu

dan memiliki surat

tanda kelulusan

atau Ijazah terahir

yang dimiliki.

Kuesioner Ordinal 1=Tinggi

(SMA/PT)

2=Rendah

(SD -

SMP)

2. Pengetahuan

ibu

Segala sesuatu yang

diketahui oleh ibu

yang berhubungan

dengan Diare pada

anak. (penyebab,

gejala, pengobatan

dan pencegahan)

Cara Ukur :

Dengan

Melihat skor

yang diperoleh

responden,

kemudian

membandingkan

dengan skor

maksimal dan

dikalikan 100

Alat Ukur :

Kuesioner

Ordinal Baik, bila

nilai/skor ≥

70 %

Cukup, bila

nilai skor

50-70 %

Kurang

bila

nilai/skor <

50%
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3. Tindakan

atau Praktik

Praktik merupakan

tindakan seseorang

dalam

melaksanakan apa

yang diketahui atau

yang disikapinya

(dinilai baik)

(Notoatmodjo,

2007).

Kuesioner :

Nilai minimal

adalah  0

Nilai maksimal

adalah 100

Jadi masing-

masing

pertanyaan

bernilai 10

Ordinal Baik, bila

nilai/skor ≥

60

Kurang

bila

nilai/skor <

60

4. Kejadian

Diare pada

Balita

Diare adalah

peningkatan

pengeluaran tinja

dengan konsistensi

lebih lunak/lebih

cair dari biasanya,

dan terjadi paling

sedikit 3 kali dalam

24 jam. Dalam

penelitian ini

kejadian diare

diambil dalam

waktu 3 bulan

terakhir. (Juffrie,

2010).

Kuesioner Ordinal 1 = Diare

0 = tidak

Diare
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3.6 Uji Instrumen Data

3.6.1 Uji Validasi

Uji validasi bertujuan untuk memastikan apakah kuesioner yang dipakai untuk

mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Dalam penelitian ini Uji

Validasi yang digunakan korelasi Product Momeninstrumen dikatakan valid

apabila r hitung > r tabel yang digunakan adalah kuesioner yang dipakai dalam

penelitian sebelumnya yaitu oleh Yeni Iswari (2011)

3.6.2 Uji Reliabilitas

Untuk melihat apakah rangkaian kuesioner yang dipergunakan sudah reliable

atau tidak ada kecenderungan tertentu, dilakukan uji reliabilitas dengan

menggunakan metode Alpha Cronbachdengan cara membandingkan nilai r

hasil dan  nilai         r tabel. Nilai r hasil dilihat dari nilai Alpha Cronbachbila r

alpha > r tabel, maka pertanyaan dalam kuesoner ini reliabel. Pada penelitian

sebelumnya didapatkan nilai r hasil (alpha) adalah 0,968 kemudian

dibandingkan dengan nilai r tabel yaitu r = 0,632 maka kuesioner ini layak

untuk digunakan.

3.7 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh

melalui kuesioner yang diisi oleh ibu-ibu yang berpartisipasi aktif di posyandu,
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dan data sekunder  yang diperoleh dari puskesmas mengenai angka kejadian diare

pada balita.

3.8 Prosedur Penelitian

Gambar 3 : Alur Penelitian

Meminta izin untuk melakukan penelitian di Posyandu Desa Natar
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Menyiapkan Kuesioner yang sesuai dengan tujuan penelitian

Hasil dan Kesimpulan

Wawancara terbimbing untuk melakukan
pengisian kuesioner

Pengisian lembar persetujuan/informed consent oleh responden

Melakukan pengolahan data
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3.9 Pengolahan dan Analisis Data

3.9.1 Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan akan diolah menggunakan

program pengolah data statistik. Proses pengolahan data terdiri dari beberapa

hal:

1. Editing

Peneliti  melakukan  pengecekan  kelengkapan  pengisian  kuesioner, kejelasan

penulisan  jawaban,  dan  relevansi  dengan  pertanyaan.  Jika ditemukan

pengisian kuesioner tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak relevan dengan

pertanyaan, peneliti  mengklarifikasi kepada responden.

2. Coding

Coding dilakukan  untuk  memudahkan  peneliti  dalam  mengolah berbagai

data yang masuk. Pengkodean dilakukan dengan cara memberi kode  pada

setiap  lembar  kuisioner  atau  setiap  item  pertanyaan berdasarkan ketentuan

yang ditetapkan peneliti untuk mempermudah analisis.

3. Processing

Peneliti  memproses  data  dengan  cara  meng-entrydata  dari hasil pengkodean

dengan  bantuan  komputer menggunakan program pengolahan data statistik.

4. Cleaning
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Peneliti melakukan  pengecekan kembali  data  yang  telah  di-entry. Setelah

dipastikan tidak ada kesalahan, dilakukan tahap analisis data sesuai jenis data.

3.9.2 Analisis Data

3.9.2.1 Analisis univariat

Analisis univariat dilakukan untuk memperoleh gambaran variabel yang

diteliti yaitu tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan dan tindakan ibu di

posyandu sebagai varibel bebas dan kejadian diare pada balita sebagai

variabel terikat.

3.9.2.2  Analisis bivariat

Bertujuan untuk menguji hubungan antara tingkat pendidikan, pengetahuan

dan tindakan ibu di posyandu terhadap kejadian diare pada balita dengan

menggunakan statistik Chi-Square dengan menggunakan bantuan program

pengolahan data statistik.

Untuk kemaknaan digunakan digunakan batas kemaknaan yaitu sebesar 5%

(a=0.05). Hasil uji dikatakan ada hubungan yang bermakna jika nilai P ≤ a

(P≤0.05), hasil uji dikatakan tidak ada hubungan yang bermakna jika P > a

(P>0.05)


