
  
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

 
 

Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitik yang bersifat observasional 

dengan menggunakan rancangan cross sectional untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengauhi pencegahan malaria oleh kepala keluarga di 

Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner terstruktur. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Kegitan penelitian dilaksanakan pada bulan November 2014 dengan 

mengambil tempat di Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan dan dipilih 7 desa 

dengan angka AMI tertinggi di ambil dari data UPT Puskesmas Rajabasa, 

Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan tahun 2013. Desa yang terpilih adalah 

desa Canti, desa Banding, desa Sukaraja, desa Rajabasa, desa Way Muli, desa 

Way Muli Timur, dan desa Kunjir.  
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3.3 Populasi dan Sampel 

 

3.3.1 Populasi 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang berada 

di Kecamatan Rajabasa yang berjumlah 6.348 kepala keluarga. 

 

3.3.2 Sampel 

 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Besar 

sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus slovin 

(Notoatmodjo, 2010). 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁 (𝑑2)
 

𝑛 =  
6.348

1 + 6.348 (0,052)
 

𝑛 =  
6.348

1 + 6.348 (0,0025)
 

n = 376,2 = 377 kepala keluarga (pembulatan) 

 

Keterangan 

N  = besar populasi 

n = besar sampel 

d = tingkat kemaknaan ditetapkan sebesar 5 % 
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Untuk menghindari tidak kembali dan tidak diisinya kuesioner oleh 

responden, maka sampel ditambahkan sebanyak 10 % dari jumlah 

minimal. Maka didapatkan hasil : 

377 + 10% = 377 + 37,7 = 414,7  

Dibulatkan menjadi 415 sampel kepala keluarga. 

Berdasarkan perhitungan di atas, didapatkan jumlah sampel minimal 

sebanyak 377 kepala keluarga dan ditambahkan 10% menjadi 415 

sampel kepala responden. Sampel diambil dengan teknik proporsional 

stratified random sampling yaitu pengambilan sampel secara 

proporsional sebanding dengan jumlah populasi pada setiap strata. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi strata adalah 7 dari 16 desa yang ada 

di Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Penentuan 7 desa yang dipilih 

berdasarkan 7 peringkat tertinggi angka AMI UPT Puskesmas Rajabasa, 

Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan tahun 2013. 7 (tujuh) desa 

tersebut adalah  desa Canti, desa Banding, desa Sukaraja, desa Rajabasa, 

desa Way Muli, desa Way Muli Timur, dan desa Kunjir. Sampel diambil 

dengan perhitungan sebagai berikut  

 

𝑛 =  
𝑋

𝑁 
 𝑥 N1 

n = Jumlah sampel tiap strata 

N = Jumlah seluruh populasi kepala keluarga 

X = Jumlah populasi tiap strata 

N1 = Sampel 
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Berdasarkan rumus, jumlah sampel dari masing-masing 7 desa tersebut 

adalah  

Tabel 1. Jumlah sampel tiap desa 

No Desa 
Populasi Kepala 

Keluarga 

Sampel tiap 

desa 

1 Canti 501 62 

2 Banding 502 63 

3 Rajabasa 309 38 

4 Sukaraja 681 85 

5 Way Muli 504 63 

6 Way Muli Timur 324 40 

7 Kunjir 512 64 

 Total 3.333 415 

 

 

3.4 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

 

a. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah 

1. Kepala keluarga yang bersedia di wawancarai 

2. Kepala keluarga yang menetap lebih dari 1 (satu) tahun disalah satu 

dari 7 desa 

 

b. Kriteria Eksklusi 

1. Kepala keluarga yang tidak bersedia diwawancarai 

2. Kepala keluarga yang baru berdomisili kurang dari 1 (satu) tahun 
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3.5 Sumber Pengumpulan Data 

 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh dari hasil kuesioner kepada masyarakat yang 

berdomisili di 7 desa kecamatan Rajabasa Lampung Selatan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan UPT Puskemas Rajabasa 

mengenai AMI dan jumlah kepala keluarga di wilayah kerja UPT 

Puskesmas Rajabasa. 

 

3.6 Alat Penelitian 

 

Alat yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket 

dengan alat rating score dalam bentuk kuantitas score atau rangking dan disebar 

ke responden. 

 

3.7 Uji Validitas dan Uji Realibilitas 

 

3.7.1 Uji Validitas 

 

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut 

benar-benar mengukur apa yang diukur (Notoatmodjo, 2005). Dalam 

penelitian ini untuk menentukan validitas item soal yang terdapat dalam 
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kuesioner, dilakukan menggunakan Korelasi Product Moment Pearson 

dengan menggunakan software statistik. Dengan rumus Korelasi 

Product Moment Pearson sebagai berikut : 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁𝛴𝑋𝑌 − (𝛴𝑋)(𝛴𝑌)

√[𝑁𝛴𝑋2 − (𝛴𝑋)2][𝑁𝛴𝑌2 −  (𝛴𝑌)2]
 

Keterangan 

rxy   = koefisien korelasi antara skor butir dan skor total 

X  = skor butir 

Y  = skor total 

N  = sampel uji 

 

3.7.2 Uji Realibilitas 

 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Pengujian 

menggunakan rumus alpha dengan menggunakan software statistik. 

Dengan rumus alpha sebagai berikut 

𝛼 =  
𝑘

𝑘−1 
(1-

𝛴𝜎2𝑖

𝜎2𝑥
) 

Keterangan 

k  = jumlah butir tes 

𝛴𝜎2𝑖 = varians skor total 

Selanjutnya reliabilitas suatu tes/instrumen ditandai sesuai dengan 

kriteria sebagai berikut 

Indeks 0,000 sampai 0,200 berarti reliabilitas instrumen sangat rendah 
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Indeks 0,201 sampai 0,400 berarti reliabilitas instrumen rendah 

Indeks 0,401 sampai 0,600 berarti reliabilitas instrumen cukup 

Indeks 0,601 sampai 0,800 berarti reliabilitas instrumen tinggi 

Indeks 0,801 sampai 1,000 berarti reliabilitas instrumen rendah 

 

3.8 Prosedur dan Pelaksanaan Penelitian 

 

a. Meminta izin kepada Dinas Kesehatan Lampung Selatan, UPT Puskesmas 

Rajabasa dan perangkat desa untuk dilakukan penelitian melalui kuesioner 

terstruktur. 

b. Penyusunan angket yang terstruktur dengan melalui uji validitas dan 

reliabilitas instrumen. 

c. Kunjungan ke rumah warga untuk membagikan kuesioner penelitian. 

Kuesioner diisi sendiri oleh kepala keluarga 

d. Pengumpulan data dari kuesioner 

e. Analisis data dengan menggunakan tahapan editing, coding, entry, dan 

tabulating untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

pencegahan malaria oleh kepala keluarga di Kecamatan Rajabasa 

Lampung Selatan 
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3.9 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

 

3.9.1 Identifikasi Variabel 

 

a. Variabel terikat pada penelitian ini adalah tingkat pencegahan 

penyakit malaria 

b. Variabel bebas pada penelitian ini adalah umur, pendidikan, 

pekerjaan, pendapatan, pengetahuan, sikap, riwayat sakit malaria 

 

3.9.2 Definisi Operasional 

 

Tabel 2. Definisi Operasional 

No Variabel 
Definisi 

operasional 

Cara ukur 

& alat ukur 
Skala Hasil Ukur 

1 Umur Pernyataan 
responden 
tentang lama 
hidup 
yang dihitung 
sejak 
lahir sampai ulang 
tahun terakhir 

Wawancara 

dan 

kuesioner 

Rasio  1. ≤ 40 tahun  

2. > 40 tahun 

2 Tingkat 

pendidikan  

Pernyataan 
responden 
tentang jenjang 
sekolah formal 
terakhir yang 
pernah 
dicapai oleh 
responden. 

Wawancara 

dan 

kuesioner 

ordinal 1. Dasar (tidak 

sekolah, SD, 

SMP) 

2. Tinggi  

(SMA, 

Perguruan 

Tinggi)  

3 Pekerjaan Pernyataan 
responden tentang 

Wawancara ordinal 1. Pekerjaan 
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aktivitas sehari-
hari 
yang dilakukan 
secara 
rutin dan untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
ekonomi keluarga 

dan 

kuesioner 

berisiko 

malaria 

(Nelayan, 

Buruh, 

Karyawan 

Hetchery, 

Pedagang 

malam, 

peronda) 

2. Pekerjaan 

Tidak 

berisiko 

malaria (PNS, 

petani, 

swasta, dll)  

4 Penghasilan Penyataan 
responden tentang 
jumlah 
penghasilan 
dalam satu bulan. 
UMK Lampung 
selatan Rp. 
1.402.500 

Wawancara 

dan 

kuesioner 

Nomin

al 

1. Rendah (≤ Rp. 

1.402.500) 

2. Tinggi (> Rp. 

1.402.500) 

5 Pengetahua

n 

Pernyataan 
responden tentang 
pemahaman 
tanda-tanda, 
gejala, penyebab, 
dan cara 
pencegahan 
penyakit malaria. 
Menjawab benar 
14 pernyataan 
yang diajukan 

Wawancara 

dan 

kuesioner 

Ordinal Nilai Maksimal = 

14 

1. Kurang,  bila 

jumlah skor 

jawaban 

benar ≤ 7 

(<55%) 

2. Baik, bila 

jumlah skor 

jawaban ≥ 8 

(56% - 100%) 

6 Sikap Respon seseorang 
tentang penyakit 
malaria dan 
pencegahanya. 

Wawancara 

dan 

kuesioner 

 Nilai Maksimal = 

30 

1. Rendah, bila 

jumlah skor 
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jawaban ≤ 16 

(< 55%) 

2. Baik, jumlah 

skor jawaban 

≥ 17 (56% - 

100%) 

7 Riwayat 

Sakit 

Malaria 

Pernyataan 
responden 
pernah menderita 
malaria 
berdasarkan 
diagnosa petugas 
kesehatan 

Wawancara 

dan 

kuesioner 

Ordinal 1. Belum pernah 

2. Pernah sakit 

8 Tingkat 

pencegahan  

Pernyataan 
respoden 
melakukan 
tindakan 
pencegahan 
malaria 

Wawancara 

dan 

kuesioner 

ordinal Nilai maksimal 8 

1. Rendah, 

melakukan ≤ 

4 pencegahan 

(<55%) 

2. Baik, 

melakukan ≥ 

5 pencegahan 

(56% - 100%) 

 

3.10 Pengolahan dan Analisis Data 

 

a. Pengolahan data 

Data diolah dengan menggunakan komputer yang melalui beberapa tahap 

yaitu: 

1. Editing 

Hasil kuesioner yang telah dibagikan kerespon dan akan diedit terlebih 

dahulu,  yaitu   mengecek   dan   memperbaiki  kembali  isian   kuesioner 

tersebut. 
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2. Coding 

Merupakan kegiatan merubah data kedalam bentuk angka/bilangan, 

terutama pada pertanyaan-pertanyaan yang  belum sesuai dengan kode 

yang ada  pada  definisi operasional berdasarkan hasil ukur. Kegiatan 

dengan  tujuan  untuk  memudahkan  pada   saat  analisis  dan  juga 

mempercepat pada saat memasukan data keprogram komputer. 

3. Entry 

Setelah semua lembaran kuesioner terisi penuh dan benar serta sudah 

dilakukan pengkodean, selanjutnya data diproses dengan cara 

memasukan hasil jawaban yang diperoleh dari kuesioner ke dalam 

program computer. 

4. Tabulating 

Yaitu mengelompokkan data sesuai variable yang akan diteliti agar 

mudah dijumlah, disusun, dan didata untuk disajikan dan dianalisis. 

b. Analisis Data 

Data diolah dengan menggunakan program komputer pengolah statistik. 

Untuk analisis data digunakan analisis univariat dan analisis bivariat. 

1. Analisis Univariat  

Analisis univariat digunakan untuk mengetahui gambaran masing-

masing variabel (karakteristik responden) yaitu umur, pendidikan, 

pekerjaan, pendapatan, pengetahuan tentang malaria, sikap tentang 

malaria, dan riwayat sakit malaria. 

2. Analisis Bivariat  

Analisis bivariat digunakan untuk menganalisis hubungan variabel 
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bebas dengan variabel terikat. Uji statistik yang digunakan adalah uji 

Chi Square (X2). Untuk menguji kemaknaan, digunakan batas 

kemaknaan sebesar 5% (α = 0,05). Hasil uji dikatakan bermakna bila 

nilai p ≤ α (p ≤ 0,05). Hasil uji dikatakan tidak ada hubungan yang 

bermakna apabila p > α (p > 0,05). 

3. Analisis Multivariat 

Analisis multivariat untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang 

paling dominan terhadap variabel terikat yang dilakukan secara bersama 

dengan menggunakan uji regresi logistik dengan metode enter pada 

tingkat kemaknaan 95%. Tahapan analisis mulivariat adalah sebagai 

berikut :  

a. Pemilihan variabel kandidat  

Dilakukan dengan cara memilih variabel yang telah dilakukan uji 

bivariat, variabel yang menghasilkan nilai p<0,25 selanjutnya 

dipilih untuk dianalisis secara multivariat.  

b. Pemilihan variabel model  

Dari semua variabel terpilih dengan p<0,25, kemudian di lakukan 

analisis bersama-sama, pemilihan variabel dilakukan secara hierarki 

terhadap semua variabel bebas yang terpilih. Semua variabel yang 

tidak signifikan dikeluarkan, selanjutnya dipertimbangkan variabel 

yang signifikan dengan nilai p< 0,05 sampai memperoleh model 

yang terbaik.  
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c. Perhitungan persamaan regresi logistik  

Hasil analisis logistik ganda selanjutnya dianalisis bersama kedalam 

persamaan sebagai berikut:  

 

 

Keterangan : 

P : peluang terjadinya efek 

e : bilangan natural (nilai e = 2,7182818) 

α : konstanta 

β : koefisien regresi 

x : variabel bebas 

 

Pengambilan keputusan ada tidaknya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut 

1. Jika p > 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat 

2. Jika p < 0,05 berarti terdapat pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat 
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3.11 Etika Penelitian 

 

Penelitian ini diajukan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung dan telah mendapatkan surat keterangan 

lolos kaji etik dengan nomor: 2238/UN28/8/DT/2014. 


