
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 
 

A. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik. Desain penelitian yang 

digunakan adalah dengan pendekatan cross-sectional, dimana peneliti 

mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan terhadap kepatuhan 

ibu/bapak dalam pengobatan tuberkulosis anak sebagai variabel bebas dan 

kepatuhan ibu/bapak dalam pengobatan penyakit tuberkulosis anak sebagai 

variabel terikat yang diobservasi hanya sekali pada saat yang sama 

(Sopiyudin, 2010). 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

 

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2012-Januari 2013 dan 

penelitian dilaksanakan di Poli Anak Rumah Sakit Abdul Moeloek. 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah ibu/bapak dengan anak yang didiagnosis 

tuberkulosis yang ada di Poli Anak Rumah Sakit Abdul Moeloek pada 

bulan Desember 2012-Januari 2013, dimana berdasarkan studi 

pendahuluan didapatkan rata-rata jumlah kunjungan tiap satu bulan adalah 

69 orang.  

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian ini adalah ibu/bapak yang membawa anaknya, yang 

didiagnosis tuberkulosis, ke Poli Anak Rumah Sakit Abdul Moeloek pada 

saat penelitian dilakukan selama 30 hari pada bulan Desember 2012-

Januari 2013 sebanyak 59 orang.  

 

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan accidental sampling. 

Jadi sampel yang diteliti adalah ibu/bapak yang memiliki anak yang 

didiagnosis tuberkulosis dan telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi 

pada saat penelitian dilakukan di Poli Anak Rumah Sakit Abdul Moeloek 

Desember 2012-Januari 2013.  
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D. Kriteria Inklusi dan Eklsusi 

 

1. Kriteria Inklusi 

a. Ibu/bapak dengan anak yang didiagnosis tuberkulosis. 

b. Ibu/bapak yang membawa anaknya untuk menjalani pengobatan 

tuberkulosis ke Poli Anak Rumah Sakit Abdul Moeloek pada bulan 

Desember 2012. 

c. Ibu/bapak yang anaknya menjalani pengobatan tuberkulosis secara 

rutin di Poli Anak Rumah Sakit Abdul Moeloek dan lebih dari 2 bulan. 

2. Kriteria Eksklusi 

a. Ibu/bapak dengan anak yang memenuhi kriteria inklusi namun tidak 

bersedia diwawancarai dengan kuisioner. 

b. Ibu/bapak yang baru membawa anaknya mengikuti pengobatan 

tuberkulosis kurang dari 2 bulan. 

c. Anak yang memenuhi kriteria inklusi namun yang membawanya 

berobat bukan ibu/bapak dari anak tersebut. 

 

E. Variabel Penelitian 

 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini faktor-faktor yang berhubungan 

terhadap kepatuhan ibu/bapak dalam pengobatan tuberkulosis anak, yang 

terdiri dari :  

a. Pengetahuan ibu/bapak tentang tuberkulosis 
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b. Sikap ibu/bapak tentang tuberkulosis 

c. Keberadaan orang-orang berpengaruh 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini kepatuhan ibu/bapak dalam 

pengobatan tuberkulosis anak. 

 

F. Defenisi Operasional Variabel 
 

 

 
Tabel 5. Defenisi Operasional. 

No Variabel Definisi Alat ukur Hasil ukur Skala 

1. Pengetahuan 

ibu/bapak 

 

 

 

 

 

Pengetahuan ibu 

/bapak tentang 

penyakit 

tuberkulosis dan 

pengobatannya. 

 

Kuesioner 1 = benar 

0 = salah 

Keterangan: 

Baik: Nilai  ≥ 

nilai median 

Kurang: Nilai < 

nilai median 

 

Ordinal 

 

 

2.  

 

Sikap 

ibu/bapak 

 

Sikap ibu/bapak 

terhadap 

penyakit 

tuberkulosis dan 

pengobatannya. 

Kuesioner 3 = sangat setuju 

2 = setuju 

1 = tidak setuju 

Keterangan : 

Dari 12 

pertanyaan 

kuesioner, 

Baik: Nilai  ≥ 

nilai median 

Kurang: Nilai < 

nilai median 

 

Ordinal 

 

3.  

 

 

 

Faktor 

pendorong 

 

 

 

 

Adanya orang-

orang atau tokoh 

masyarakat yang 

berpengaruh 

dalam 

pengobatan 

tuberkulosis 

Kuesioner 0 = tidak ada 

1 = ada 

Keterangan: 

Dari 5 

pertanyaan 

kuesioner, 

Baik: jika ≥3 

Kurang: jika<3 

 

Ordinal 
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G. Pengumpulan Data 

 

1. Jenis Data 

a. Data primer diperoleh dari kuesioner yang berhubungan dengan 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan ibu dalam 

pengobatan tuberkulosis anak. 

b. Data sekunder diperoleh dari rekam medis pasien tuberkulosis anak di 

Rumah Sakit Abdul Moeloek. 

 

2. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :  

1. Kuesioner untuk mengumpulkan data identitas ibu/bapak dan anak, 

serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan ibu/bapak dalam 

pengobatan tuberkulosis anak. 

4. 

 

Kepatuhan 

ibu/bapak 

dalam 

pengobatan 

tuberkulosis 

anak 

Menyelesaikan 

pengobatan 

tahap awal (2 

bulan) dengan 

baik. 

Rekam 

Medis 

disesuaikan 

dengan 

pengobatan 

tahap awal 

pasien TB 

anak yang 

dianjurkan. 

Patuh : 

pengobatan 

tahap awal 

selesai dengan 

baik. 

Tidak patuh : 

1. pengobatan 

tahap awal 

selesai, 

namun tidak 

tepat waktu. 

2. Pengobatan 

tahap awal 

belum 

selesai. 

 

Ordinal   
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2. Rekam Medis untuk mengetahui perjalanan pengobatan tuberkulosis 

anak. 

 

H. Pengolahan Data dan Analisis Data 

 

1. Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data akan diubah 

kedalam bentuk tabel-tabel, kemudian data diolah menggunakan program 

SPSS 17  for Windows. Kemudian, proses pengolahan data menggunakan 

program komputer ini terdiri dari beberapa langkah   : 

a. Koding, untuk mengkonversikan (menerjemahkan) data yang 

dikumpulkan selama penelitian ke dalam simbol yang cocok untuk 

keperluan analisis, 

b. Data entry, memasukkan data ke dalam komputer, 

c. Verifikasi, melakukan pemeriksaan secara visual terhadap data yang 

telah dimasukkan ke komputer, 

d. Output komputer, hasil analisis yang telah dilakukan komputer 

kemudian dicetak. 

 

2. Analisis Data 

a) Analisis Univariat 

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan distribusi frekuensi 

setiap variabel penelitian. Variabel yang dianalisis adalah faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap kepatuhan ibu/bapak dalam pengobatan 
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anak tuberkulosis di Poli Anak Rumah Sakit Abdul Moeloek pada 

bulan Desember 2012 dan variabel kepatuhan ibu/bapak dalam 

pengobatan anak tuberkulosis di Poli Anak Rumah Sakit Abdul 

Moeloek pada bulan Desember 2012. 

 

b) Analisis Bivariat 

Analisis bivariat menganalisis ada tidaknya hubungan faktor-faktor 

tertentu terhadap kepatuhan ibu/bapak dalam pengobatan anaknya 

yang menderita tuberkulosis. Di samping itu, analisis bivariat juga 

menggunakan uji korelasi Chi Square dengan tingkat kepercayaan 

95% dan derajat kemaknaan (taraf signifikansi) yang dipakai adalah 

(α=0,05).   


