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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah pre-eksperimental dengan rancangan one-group 

pretest-postest yang hanya menggunakan satu kelompok subjek, pengukuran 

dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan. Perbedaan kedua hasil pengukuran 

dianggap sebagai efek perlakuan (Saryono, 2010).  

Desain ini digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

Keterangan :  

O1 = nilai pretest pengetahuan (sebelum diberikan penyuluhan).  

X = intervensi yaitu pemberian penyuluhan menggunakan metode video tentang 

inisiasi menyusu dini.  

O2 = nilai posttest pengetahuan (sesudah diberikan penyuluhan).  

Dalam rancangan ini tidak ada kelompok pembanding (control), tetapi 

dilakukan observasi pertama (pretest) dan dilakukan observasi kedua (posttest) 

yang memungkinkan peneliti menguji manfaat yang terjadi setelah diberikan 

intervensi yakni dengan memberikan penyuluhan. 

 

 

 

O1   X   O2 
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B. Alur Penelitian 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur Penelitian 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 5 PMB wilayah kerja Puskesmas Kuta Selatan. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2021. Alasan peneliti 

memilih tempat ini yaitu karena dari 9 PMB yang berada di wilayah Puskesmas 

Kuta Selatan terdapat 5 PMB yaitu PMB I.G.A, N.M, S.A, N.S, dan A. yang 

cakupan ANC ibu hamil TW III meningkat tiap bulan sesuai dengan data pada 

lampiran 9 dan mayoritas ibu hamil di wilayah sudah memiliki smartphone 

sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian manfaat penyuluhan 

melalui media video. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Sugiyono (2016), memuat pengertian populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri dari subyek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil trimester III yang melakukan 

pemeriksaan di PMB I.G.A. sebanyak 74 orang, di PMB N.M sebanyak 40 orang, 

di PMB S.A sebanyak 38 orang, di PMB N.S sebanyak 35 orang dan di PMB A. 

sebanyak 22 orang, dengan total keseluruhan sebanyak 209 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2016). Sampel pada penelitian ini yaitu ibu hamil yang 

melakukan pemeriksaan di PMB I.G.A, N.M, S.A, N.S dan A. sesuai dengan 
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kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Kriteria inklusi dan eksklusi pada penelitian 

yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Kriteria Inklusi 

1) Ibu hamil trimester  III  

2) Umur ibu antara 20-30 tahun 

3) Primigravida  

4) Tingkat pendidikan minimal SMP 

5) Ibu hamil yang bersedia menjadi responden 

6) Ibu hamil yang mempunyai smartphone 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Ibu hamil dengan tuna netra (buta) 

2) Ibu hamil tuna rungu (tidak bisa mendengar) 

3. Besar Sampel  

Penelitian ini dihitung berdasarkan rumus besar sampel analisis 

komparatif numerik 2 kelompok, variabel yang di uji adalah kategorik-numerik 

sehingga perhitungan sampel dihitung dengan rumus (Dahlan, 2013): 

𝑛1 = 𝑛2 = 2 [
(𝑍𝑎 + 𝑍𝛽)𝑆

𝑋1 − 𝑋2
]

2

 

Keterangan: 

n1=n2  = besar sampel minimal 

Za  = deviat baku alfa 

Z  = deviat baku beta 

S  = simpang baku gabungan 

X1-X2  = selisih minimal rerata yang dianggap bermakna 
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Berdasarkan rumus tersebut maka besar sampel dalam penelitian ini adalah: 

n1=n2 = 2 [
(𝑍𝑎+𝑍𝛽)𝑆

𝑋1−𝑋2
]

2

 

n1=n2 = 2 [
(1,96+0,84)14,05

10
]

2
 

n1=n2 = 2 [
(2,8)14,05

10
]

2
 

n1=n2 = 2 [
39,34

10
]

2
 

n1=n2 = 2[3,934]2 

n1=n2 =2[15,476] 

n1=n2 =30,952 

Dari perhitungan rumus tersebut diatas, didapatkan jumlah sampel minimal 30,952 

orang dibulatkan menjadi 31 orang. 

4. Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan teknik probability sampling dengan tipe Proportionate Cluster Random 

Sampling. Probality sampling adalah setiap elemen di dalam populasi memiliki 

peluang yang sama dan kesempatan untuk dipilih (Swarjana, 2015). Metode 

Proportionate Cluster Random Sampling adalah metode yang digunakan bila 

populasi terdiri dari kelompok-kelompok individu atau populasi homogen 

(Swarjana, 2015). Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 31 ibu 

hamil yang masuk kedalam kriteria inklusi dan kriteria ekslusi dan dipilih pada 

masing-masing PMB dengan metode Proportionate Cluster Random Sampling 

dengan perhitungan (Swarjana, 2015).  Berikut adalah cara perhitungan jumlah 

sampel pada masing-masing PMB: 
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ni = 
𝑁𝑖

𝑁
 x n 

Keterangan: 

ni : Jumlah sampel tiap PMB 

Ni : Jumlah populasi per PMB 

N : Jumlah populasi seluruhnya 

n : Jumlah sampel seluruhnya 

Tabel 2. Besar sampel yang diperlukan setiap PMB dengan metode Proportionate 

Cluster Random Sampling 

 

No Nama 

PMB 

Jumlah 

Populasi 

Prerhitungan 

Sampel Tiap PMB 

Sampel 

1 PMB I.G.A 74 74

209
 𝑥 31 

11 

2 PMB N.M 40 40

209
 𝑥 31 

6 

3 PMB S.A 38 38

209
 𝑥 31 

6 

4 PMB N.S 35 35

209
 𝑥 31 

5 

5 PMB A. 22 22

209
 𝑥 31 

3 

Selanjutnya, pemilihan responden untuk masing-masing PMB 

menggunakan metode Proportionate Cluster Random Sampling. Proportionate 

Cluster Random Sampling adalah metode yang paling umum dan sederhana, 

dimana subjek memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai subjek penelitian 

(Swarjana, 2015). Setiap responden yang dipilih pada tiap PMB diundi 

menggunakan teknik Simple Random Sampling dengan cara peneliti membuat 

undian (dengan menggunakan kertas kecil yang berisikan nama ibu hamil kemudian 

di gulung sebanyak jumlah ibu hamil di setiap PMB kemudian dimasukkan ke 

dalam kotak undian. Kemudian kertas tersebut dikeluarkan secara acak. Kertas 
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undian yang keluar pertama yang berisi nama ibu hamil menjadi responden nomor 

satu. Demikian seterusnya sampai mendapatkan sejumlah responden yang 

diperlukan. 

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data  

Dalam penelitian ini, informasi yang diperlukan didapatkan melalui data 

primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari ibu hamil yang 

menjadi responden dengan cara mengisi kuesioner tentang pengetahuan mengenai 

inisiasi menyusu dini.  

2. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan ketika semua ijin telah terpenuhi. Setelah 

ethical clearance keluar, peneliti menyerahkan surat ijin penelitian ke Puskesmas 

Kuta Selatan. Kemudian peneliti menjelaskan maksud dan tujuan kepada pemilik 

PMB I.G.A, PMB N.M, PMB S.A, PMB N.S, dan PMB A. Di Situasi Pandemi 

Covid-19 ini untuk cara pengumpulan data dilaksanakan dengan mengumpulkan 

data register kunjungan ANC pada bulan April 2021 di masing-masing PMB. 

Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan: 

a. Peneliti melakukan pendataan ibu hamil yang sesuai dengan kriteria inklusi. 

b. Peneliti meminta responden untuk masuk ke whatsapp group yang telah 

peneliti buat. 

c. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian dan memberikan link 

informed consent yang harus diisi oleh responden melalui whatsapp group. 

d. Peneliti mengirimkan link kuesioner pretest untuk dijawab oleh responden. 
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e. 15 menit kemudian peneliti mengirimkan link video penyuluhan berdurasi 

13 menit 45 detik tentang inisiasi menyusu dini. 

f. Sehari setelah penyuluhan dilakukan, peneliti mengirimkan link kuesioner 

posttest melalui whatsapp group. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sawitri (2009), Dewi (2010) 

dan Maylani (2012) mengenai efektifitas penyuluhan, dan manfaat penyuluhan 

didapatkan peningkatan pengetahuan responden setelah dilakukan intervensi, 

dimana intervensi dan posttest dilakukan berjarak satu (1) hari. Karena responden 

lebih ingat dengan kejadian 1 hari yang lalu dan responden mampu melakukan  

pengulangan ingatan mengenai penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya yang 

dapat mempengaruhi hasil nilai posttest. 

3. Instrumen Pengumpulan Data   

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner. 

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang sudah tersusun dengan baik dan 

matang, sehingga responden hanya memberikan jawaban dengan memilih 

pernyataan benar atau salah.  

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner 

dalam penelitian Ernawati (2016). Kuesioner tersebut telah dilakukan uji validitas 

dan reliabilitas pada 32 ibu hamil trimester III di Puskesmas Mantrijeron 

Yogyakarta. Adapun uji validitas pada kuesioner tersebut menggunakan rumus 

Pearson Product Moment, sementara uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha 

Cronbach. Kuesioner mengenai pengetahuan IMD sudah dilakukan validitas 

content oleh pakar dengan kualifikasi pendidikan terakhir S2 dan mengampu mata 
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kuliah persalinan dan neonatus. Setelah dilakukan uji validitas content kemudian 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas secara statistik. 

Adapun hasil uji reliabilitas diperoleh koefisien reliabilitas yakni 0,824. 

Dengan demikian, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan 

reliabel dengan koefisien reliabilitas 0,824 > 0,60 sehingga dapat digunakan 

sebagai instrumen penelitian.  

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data   

Data disusun sesuai dengan masalah dan tujuan  

a) Pemeriksaan data (editing) 

Memeriksa kembali identitas responden dan kelengkapan jawaban pada 

kuesioner yang telah dikumpulkan. 

b) Scoring 

Melakukan scoring pada kuesioner yang telah dijawab oleh responden, berupa 

14 pertanyaan terkait pengetahuan tentang inisiasi menyusu dini (IMD) yang 

terdapat pada kuesioner. Setiap item jawaban benar diberi skor satu (1) dan dijawab 

salah skor nol (0). 

c) Pengkodean (coding) 

Penelitian ini tidak mencantumkan nama responden melainkan pemberian kode 

pada setiap responden dari no urut 01 sampai urut 031. 

d) Memasukkan data (entry) 

Setelah pemberian skor, kemudian data dimasukkan ke komputer untuk 

dianalisis dan diubah dengan program komputer. 
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e) Pengecekan data (cleaning) 

Mengecek kembali data yang telah dimasukkan untuk mengetahui ada 

kesalahan atau tidak. 

f) Tabulasi (tabulating) 

Setelah dilakukan pengecekan data untuk mengantisipasi kesalahan 

selanjutnya data ditampilkan dalam bentuk tabel dan narasi. 

2. Analisis Data 

a. Analisis univariat  

Analisis ini digunakan untuk menganalisis variabel pengetahuan ibu hamil 

trimester III sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan. Analisis untuk uji 

normalitas data dilakukan dengan uji Shapiro Wilk karena sampel yang digunakan 

kurang dari 50 dan hasil terlampir. Batas berdistribusi normal yang bermakna jika 

nilai p > 0,05. Pada penelitian ini data berdistribusi normal maka menggunakan 

nilai mean, maksimum dan minimum. 

b. Analisis bivariat  

Analisis bivariat dalam penelitian ini dilakukan terhadap dua variabel, 

variabel bebas yaitu penyuluhan menggunakan metode video inisiasi menyusu dini 

dengan variabel terikat yaitu peningkatan pengetahuan ibu hamil trimester III 

tentang inisiasi menyusu dini. Uji statistik yang digunakan yaitu uji paired t-test. 

 

G. Etika Penelitian  

Karena menggunakan subjek manusia, peneliti meyakini bahwa responden 

dilindungi, dengan memperhatikan tiga prinsip dasar penelitian (Syahputra, 2018).  

Tiga prinsip dasar etika yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:  
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1. Respect for persons  

Peneliti menghormati harkat dan martabat manusia, otonomi, perbedaan 

nilai budaya dan menjamin kerahasian sebagai subjek peneliti. Untuk itu peneliti 

melakukan persetujuan setelah penjelasan (informed consent).  

2. Beneficence  

Bermanfaat. Penelitian ini mengikutsertakan manusia sehingga harus 

memiliki persiapan yang matang, memaksimalkan kebaikan dan meminimalkan 

kerugian dan kesalahan, serta memperlakukan setiap orang dengan layak secara 

moral serta bermanfaat untuk responden dari penelitian yang dilakukan.  

3. Justice   

Peneliti berlaku adil tanpa membedakan antar subjek penelitian. Semua 

subjek mendapatkan perilakuan yang adil tanpa memandang suku, ras, agama dan 

status sosial. 

 

  


