
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang 

merupakan penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 

satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2017). Penelitian ini 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang 

diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan 

membuat kesimpulan yang berlaku umum dengan alat bantu kuisioner. Dalam 

penelitian ini menggambarkan pengetahuan dan sikap remaja mengenai protokol 

kesehatan di masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan pendekatan cross 

sectional study yaitu penelitian yang mendesain pengumpulan datanya dilakukan 

pada satu titik waktu (at one point in time).  

 

 

 

 

 

 



36 
 

B. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur Penelitian 

 

Sample 

Teknik probability sampling, dengan metode simple random 

sampling 

Studi Pendahuluan 

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Amerta Bhuana 

 

Populasi 

Menentukan populasi dan sampel penelitian serta menentukan kriteria 

inklusi dan eksklusi 

 

Pengolahan Data dan Analisis Data 

Menggunakan SPSS 22 

Pengumpulan Data 

Menyebarkan kuesioner yang telah disusun sesuai dengan 

variabel yang ingin diteliti kepada sampel yang ditentukan 

Informed Consent   

Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) 

Hasil Penelitian 

Perumusan Masalah 

Bagaimanakah Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja Mengenai Protokol 

Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Amerta Bhuana? 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Amerta Bhuana Kecamatan Selat 

Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Pertimbangan 

penentuan lokasi ini adalah berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan 

dengan mewawancarai Kepala Desa Amerta Bhuana didapatkan hasil bahwa 

adanya 1 warga Desa Amerta Bhuana yang positif COVID-19 selama bulan Juli 

dan meningkat menjadi 12 selama bulan Oktober dan 5 diantaranya seorang 

remaja, Kepala Desa Amerta Bhuana juga mengatakan kurangnya kesadaran 

remaja di Desa Amerta Bhuana dalam mematuhi Protokol Kesehatan sedangkan 

tenaga kesehatan setempat telah mengedukasi masyarakat terutama remaja 

melalui penyuluhan mengenai pencegahan penyebaran COVID-19.  

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sujarweni, 2015). Populasi 

juga merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah yang 

memenuhi syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian (Riduwan, 2006). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja di Desa Amerta Bhuana 

dengan jumlah total 493 orang. Mengantisipasi agar karakterikstik sampel tidak 

menyimpang dari populasi, maka sebelum dilakukan pengambilan sampel perlu 

ditentukan kriteria inklusi maupun eksklusi (Notoatmodjo, 2010). 
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2.  Sampel 

a. Jumlah dan besar sampel 

 Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili 

populasi dalam penelitian. Menurut Sugiyono, 2017 sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini 

populasi diperkecil dengan menggunakan teknik Slovin menurut (Sugiyono, 

2017a). Adapun penelitian ini menggunakan Rumus Slovin karena dalam 

penarikan sampel, jumlahnya harus representatif agar hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan dan perhitungannya tidak memerlukan tabel jumlah sampel, 

namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. Rumus Slovin 

untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut: 

n =       N 

       1 + N (e)2 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel/jumlah responden 

N = Ukuran populasi 

E = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih 

bisa ditolerir; e = 0,1 

 Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 493 orang, maka 

persentase kelonggaran yang digunakan adalah 10%. Maka untuk mengetahui 

sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut: 
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n = 
493

1+493(0,1)2
  

n = 
493

1+493(0,1.0,1)
 

n = 
493

1+493(0,01)
 

n = 
493

1+4,93
 

n = 
493

5,93
  

𝑛 = 83,1 dibulatkan menjadi 83 responden 

 Untuk mengantisipasi drop out, maka masing-masing jumlah sampel 

ditambah 10%, sehingga total besar sampel menjadi 92 responden. 

b. Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability 

sampling dengan metoda simple random sampling. Menurut Sugiyono, 2017b 

simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

tersebut, dimana peneliti memberikan peluang yang sama bagi setiap remaja 

untuk dipilih menjadi responden. Random dilakukan pada remaja Desa Amerta 

Bhuana Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem yang terdiri dari empat banjar 

yaitu banjar Sukaluwih, banjar Tegeh, banjar Abiantiing dan banjar Muntig. 

Setiap responden remaja desa Amerta Bhuana yang memenuhi kriteria inklusi dan 

eksklusi dibuatkan undian kemudian di random sesuai dengan jumlah yang sudah 
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ditentukan sampai ditemukan sampel sebanyak 92 orang. Adapun kriteria inklusi 

dan eksklusi pada penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Kriteria inklusi dari penelitian ini adalah: 

1) Seluruh remaja baik laki-laki maupun perempuan usia 13-24 tahun di Desa 

Amerta Bhuana 

2) Remaja yang bersedia menjadi responden 

3) Remaja yang memiliki handphone Android atau IOS  

b. Kriteria eksklusi: 

1) Remaja yang nomor kontaknya tidak bisa dihubungi 

2) Remaja tidak memberikan respon saat dihubungi melalui sosial media. 

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpukan 

 Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer. Data 

primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data, 

yaitu dengan menggunakan pedoman kuesioner berupa google form dan dilakukan 

secara online oleh peneliti terhadap sampel penelitian. 

2. Cara pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Remaja 

Mengenai Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Amerta 

Bhuana Kabupaten Karangasem adalah dengan menjawab kuesioner melalui 

google form. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Mengurus ijin penelitian di Institusi Pendidikan Jurusan Kebidanan Poltekkes 

Kemenkes Denpasar, kemudian ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
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Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, dilanjutkan ke Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem kemudian diteruskan ke 

Desa Amerta Bhuana yakni kepada Kepala Desa setempat sebagai tanda bukti 

resmi ijin penelitian. 

b. Setelah mendapatkan ijin penelitian dari Kepala Desa, peneliti menjelaskan 

dengan Kepala Desa Amerta Bhuana terkait alur pengumpulan data. Peneliti 

menghubungi remaja yakni masing-masing ketua STT (Sekaa Teruna Teruni) 

melalui  whatsapp, menjelaskan maksud dan tujuannya serta meminta tolong 

untuk menyampaikan maksud dan tujuan peneliti kepada seluruh remaja atau 

anggota STT, serta peneliti meminta data dari masing-masing STT Desa Amerta 

Bhuana. 

c. Pengumpulan data dimulai dari penetapan sampel sebagai responden dalam 

penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi yang ditetapkan. Cara 

pengambilan sampel dengan cara diundi, nama-nama seluruh remaja yang ada di 

Desa Amerta Bhuana dicetak lalu dibuatkan undian kemudian di random sesuai 

dengan jumlah yang sudah ditentukan sampai ditemukan sampel sebanyak 92 

orang, kemudian di undang kedalam group whatsapp selanjutnya peneliti 

memberikan penjelasan tentang tujuan dan manfaat dari penelitian ini. 

d. Penelitian dilaksanakan pada hari Rabu, 03 Maret 2021. Sebelum 

menyebarkan kuisioner melalui google form, peneliti menanyakan kesediaan 

remaja untuk menjadi responden yang dilanjutkan dengan melakukan persetujuan 

setelah penjelasan (PSP) atau informed consent, PSP ini dilampirkan pada google 

form sebelum formulir kuesioner sebagai tanda persetujuan menjadi responden, 

selanjutnya responden diberikan penjelasan mengenai proses pengambilan data 
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hingga petunjuk pengisian kuesioner dan kuesioner hanya boleh dilakukan satu 

kali pengisian untuk satu responden dengan waktu pengisian maksimal 2 hari 

setelah persetujuan, jika responden telah setuju maka pengisian kuesioner dapat 

dilanjutkan, setelah data terkumpul peneliti mengecek kelengkapan data kemudian 

melakukan pengolahan data dan analisis data. 

3. Instrumen pengumpulan data 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner, jenis 

kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup dimana responden tinggal 

memilih alternatif jawaban yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk 

(Sugiyono, 2017a). Kuesioner disusun menggunakan google form tentang 

pengetahuan dan sikap remaja mengenai protokol kesehatan yang disiapkan oleh 

peneliti sebanyak 30 butir soal yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu aspek 

pengetahuan 15 pertanyaan dan sikap 15 pertanyaan. Penilaian dilakukan dengan 

skala Guttman yakni rentang nilai 0-10, yaitu skor 1 jika jawaban benar dan skor 

0 jika jawaban salah kategori yang digunakan, baik: 76-10%, cukup: 75-56 %, 

kurang: <55%. Kategori sikap diukur dengan menggunakan kuesioner skala Likert 

dengan nilai 1 (Tidak Setuju), 2 (Kurang Setuju), 3 (Setuju), 4 (Sangat Setuju), 

sebelum digunakan kuesioner akan diuji validitas dan uji reliabilitas. 

 Uji validitas menurut (Sugiyono, 2017b) menunjukkan derajat ketepatan 

antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan 

oleh peneliti. Uji validitas konstruk dalam penelitian ini akan dilakukan oleh 

pakar di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar, hasil uji validitas 

menunjukkan bahwa dari 30 pernyataan ada 3 item soal yang diperbaiki karena 

memiliki makna ganda, selanjutnya setelah dilakukan perbaikan soal pada 
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kuesioner penelitian maka seluruh item dinyatakan valid. Teknik pengujian yang 

digunakan untuk uji validitas menggunakan corected item total corelation. Nilai r 

hitung dicocokkan dengan r tabel poduct moment pada taraf signifikan 5%, jika r 

hitung lebih besar dari r tabel 5% maka butir pertanyaan dinyatakan valid. Hasil 

uji validitas didapatkan bahwa nilai r hitung pada kuesioner pengetahuan berkisar antara 

0,376-0,852 sedangkan nilai r hitung pada kuesioner sikap berkisar antara 0,427-0,870 

karena r hitung pada kuesioner pengetahuan dan sikap lebih besar daripada r tabel 

(0,374), hal ini menyaatakan bahwa semua butir pernyataan dinyatakan valid. 

 Uji relibilitas menurut (Sugiyono, 2017b) merupakan indikator 

pengamatan atau kesamaan hasil pengukuran jika dilakukan secara berulang kali 

oleh siapapun dan kapanpun. Uji reliabilitas ini mengambil 30% dari besar sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 

2021 pada remaja Banjar Lusuh Desa Peringsari Kecamatan Selat sebanyak 28 

orang. Penentuan lokasi ini karena terdapat kemiripan dengan kriteria inklusi pada 

penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini untuk mencari reliabel jika r> 0,6. 

Dari hasil uji reliabilitas menunjukan bahwa nilai Cronbach alpha variabel 

pengetahuan yaitu 0,909 dan sikap yaitu 0,911. Karena nilai kedua kuesioner 

tersebut >0,6 sehingga semua butir pernyataan dinyatakan reliabel.  

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

 Narkubo dan Achmadi dalam Setiawan dan Saryono (2011) data yang 

dianalisis akan diolah terlebih dahulu dimana kegiatannya terdiri dari: 

a. Editing 

 Kegiatan ini mencakup pemeriksaan kembali terhadap daftar pertanyaan 
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yang sudah dikumpulkan oleh para pengumpul data, gunanya untuk mengurangi 

kesalahan atau kekurangan yang ada pada daftar pertanyaan. 

b. Scoring 

 Pada tahap ini data yang terkumpul dari masing-masing responden 

diberikan skor. Setiap item pengetahuan yang dikategorikan benar diberi skor (1) 

dan jika dijawaban dikategorikan salah diberi skor (0). 

c. Coding 

Merupakan sebuah kegiatan merubah data dengan memberikan kode pada 

setiap sampel untuk mengklasifikasikan keadaan dari para responden kedalam 

sebuah kategori. Dilakukan untuk memudahkan pengolahan data, pemberian kode 

ini sangat penting, biasanya dibuat juga daftar kode untuk memudahkan kembali 

melihat lokasi dan arti suatu kode dari suatu variabel. 

d. Tabulating 

 Kegiatan untuk meringkas data yang masuk kedalam program pengolahan 

data. Setelah data terkumpul data tersebut disajikan dalam bentuk tabel serta 

diberikan narasi untuk memperjelas pembacaan tabel. 

e. Entering/memasukkan data 

 Kegiatan memasukan data ke dalam program yang terdapat pada computer 

secara manual lalu diolah dengan sistem komputerisasi dan disimpan untuk 

memudahkan. 

2. Analisis data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

deskriptif. Analisis deskriptif berfungsi untuk meringkas, mengklasifikasikan dan 

menyajikan data. Analisis ini dilakukan pada setiap variabel dalam penelitian, 
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yaitu untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap remaja mengenai 

Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19. Analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah analisis data univariat dalam pengertian 

tertentu sama dengan analisis deskriptif. Analisis univariat adalah analisis yang 

dilakukan untuk satu variabel atau per variabel dari hasil penelitian. Analisis ini 

menghasilkan distribusi dan presentase dari tiap variabel yang diteliti. Penentuan 

besarnya presentase menggunakan rumus: 

a. Pengetahuan 

 

Keterangan :  

p = persentase jawaban benar 

f = jumlah jawaban benar 

n = jumlah pertanyaan 

b. Sikap 

Menurut Likert dalam (Suwandi et al., 2018) untuk meneliti sikap sampel 

terdapat lima alternative jawaban yaitu: sangat setuju (S), setuju (S), ragu-ragu 

(RR), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Apabila pernyatan positif, 

angka terbesar diberikan untuk alternatif jawaban sangat setuju, sedangkan bila 

pernyataan negatif angka terbesar diberikan alternatif jawaban sangat tidak setuju. 

Skor jawaban yang diberikan 1-5, skor maksimal yang didapat adalah 75 dan skor 

minimal adalah 15. Pengertian median adalah suatu nilai yang membatasi 50% 

frekuensi distribusi bagian bawah dengan 50% frekuensi distribusi bagian atas 

dengan rumus:  
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1) Distribusi Frekuensi Genap 

 

Keterangan: 

Me = Nilai median 

Xi = Data ke i 

N = Banyaknya data 

Hasil penelitian digolongkan dalam dua kategori, yaitu: 

Positif: jika nilai ≥ Median 

Negatif: jika nilai < Median 

Nilai median dalam penelitian ini adalah 62,5 

Langkah selanjutnya adalah interpretasi data yang dilakukan peneliti 

setelah semua data dan angket selesai dikerjakan (Wawan dan Dewi, 2010). 

 

G. Etika Penelitian 

Penelitian yang dilakukan mengikuti aturan etik dan prinsip dasar 

penelitian. Etika penelitian dalam rancangan ini menurut (Syahputra, 2018) tiga 

prinsip dasar etika yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :  

a. Resfect for person 

Peneliti menghormati harkat dan martabat manusia, otonomi, perbedaan 

nilai budaya dan menjamin kerahasiaan sebagai subyek peneliti. Untuk itu peneliti 

melakukan persetujuan setelah penjelasan (informed consent).  

b. Benificence  

Bermanfaat. Penelitian ini mengikutsertakan manusia sehingga harus 

memiliki persiapan yang matang, memaksimalkan kebaikan dan meminimalkan 
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kerugian dan kesalahan, serta memperlakukan setiap orang dengan layak secara 

moral serta bermanfaat untuk responden dari penelitian yang dilakukan.  

c. Justice  

Berlaku adil. Peneliti berlaku adil tanpa membedakan antar subjek 

penelitian. Semua subjek mendapatkan perlakukan yang sama.   


