
 

 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu 

penelitian untuk melihat gambaran masalah yang terjadi di dalam suatu 

populasi tertentu. Di bidang kesehatan, penelitian deskriptif ini digunakan 

untuk menggambarkan atau mendeskripsikan masalah-masalah kesehatan 

yang terjadi di masyarakat atau di dalam komunitas tertentu, termasuk di 

bidang rekam medis dan informasi kesehatan (Masturoh & Anggita T, 2018) 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Banjar Pande Desa Sidan Kelod Kelurahan 

Gianyar Kabupaten Gianyar. Waktu penelitian dilakukan bulan April 2021.  

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel, 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. 

Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga obyek dan benda-benda alam 

yang lainnya. (Tarjo, 2019) 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 3.446 KK di Kelurahan Gianyar, 

Kabupaten Gianyar.   
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2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Jadi sampel dapat 

dikatakan sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut 

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. (Tarjo, 2019) 

Teknik sampling dikelompokkan menjadi dua macam yaitu probability 

sampling dan non-probability sampling (Mamik, 2015). Sampel adalah bagian 

yang akan dipelajari dan diamati untuk diteliti (Masturoh & T, 2018). 

Mengingat populasi dalam penelitian ini relatif besar, yaitu 3,446 kepala 

keluarga di Kelurahan Gianyar maka penelitian ini menggunakan teknik 

sampel secara purposive sampling karena sampel yang diambil harus sesuai 

dengan ciri-ciri khusus tujuan penelitian (Mamik, 2015). 

Pada penelitian ini yang menjadi subyek adalah kepala keluarga dengan 

melakukan pencegahan Covid-19. Kriteria drop out adalah kriteria yang 

apabila dijumpai menyebabkan objek tidak dapat melanjutkan sebagai sampel 

dalam penelitian (Masturoh & Anggita T, 2018). Adapun kriteria drop out 

pada penelitian ini yaitu: 

a) Responden penelitian tidak bertempat tinggal di Banjar Pande Desa Sidan 

Kelod. 

b) Responden penelitian bukan dari Banjar Pande Desa Sidan Kelod. 

3. Teknik sampling 

Menurut Mamik (2015) teknik sampling adalah cara untuk menentukan 

sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan 
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sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran 

populasi agar diperoleh sampel yang representatif. 

Teknik sampling dikelompokkan menjadi dua macam yaitu probability 

sampling dan non-probability sampling (Mamik, 2015). Mengingat populasi 

dalam penelitian ini relatif besar, yaitu 3,446 kepala keluarga di Kelurahan 

Gianyar maka penelitian ini menggunakan teknik sampel secara purposive 

sampling karena sampel yang diambil harus sesuai dengan ciri-ciri khusus 

tujuan penelitian (Mamik, 2015). 

 

D.  Jenis dan Teknik Pengumpulan Data  

1. Jenis data  

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah menggunakan data 

primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang 

diperoleh secara langsung dari responden (Hamdi & Bahruddin, 2014). Data 

primer ini didapatkan dari sampel yang diteliti dengan menggunakan 

kuesioner dalam bentuk google from yang sudah baku ditujukan pada keluarga 

di Banjar Pande. 

2. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti tetap mengutamakan 

protokol kesehatan yang berlaku seperti menggunakan masker, faceshiled dan 

handscoon demi melindungi peneliti dan responden. Pengumpulan data 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Peneliti melakukan survey pendahuluan di banjar pande desa sidan kelod 

secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan. 
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b. Peneliti mencari data primer, yaitu jumlah keluarga di kelurahan Gianyar 

dan menjadikan sebagai populasi. 

c. Peneliti melakukan pemilihan populasi dengan kriteria drop out dan 

nantinya digunakan sebagai sampel. 

d. Peneliti menyampaikan surat persetujuan menjadi responden kepada 

responden secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan, jika 

reponden menyetujui surat tersebut, maka reponden harus menandatangani 

surat persetujuan. Jika tidak menyetujui, peneliti tidak akan memaksa dan 

tetap menghormati hak responden.  

e. Menjelaskan kepada responden tentang pengisian kuesioner dengan 

menerapkan protokol kesehatan demi keselamatan peneliti dan responden. 

f. Responden mengisi kuesioner. 

g. Kuesioner dikumpulkan kembali kepada peneliti dan hasil dari pengisian 

kuesioner akan direkapitulasi datanya dan dicatat pada lembar rekapitulasi 

(master tabel) yang nantinya akan diolah oleh peneliti.  

3. Instrumen Pengumpulan Data  

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang 

dirancang oleh peneliti dan akan di uji validitas serta reabilitas. Instrumen 

pengumpulan data pada dasarnya adalah menyusun alat evaluasi, karena 

mengevaluasi adalah memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti, dan hasil 

yang diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah 

ditentukan sebelumnya oleh peneliti (Siyoto & Sodik, 2015). Instrumen 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan jenis instrumen kuesioner 

baku dengan close ended question. Instrumen pengumpulan data pada 
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penelitian ini menggunakan lembar kuesioner yang dibuat sendiri oleh 

peneliti. Lembar kuesioner terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama 

tentang data demografi responden yang mencakup usia, jenis kelamin, 

pendidikan dan pekerjaan. Dalam kuesioner bagian kedua terdiri dari 10 

pertanyaan untuk data tingkat pengetahuan, pertanyaan berbentuk pertanyaan 

tertutup yang memberikan skor 1 jika jawaban benar dan skor 0 jika jawaban 

salah. 

Menurut Nursalam (2016), uji validitas dan reliabilitas adalah: 

a. Uji Validitas 

Uji validitas adalah pengukuran dan pengamatan yang berarti prinsip 

keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Instrumen harus dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas ini pertama lebih 

menekankan pada alat pengukur atau pengamatan. Uji validitas ini dilakukan 

di Banjar Pegesangan. Ada dua macam validitas yaitu validitas teoritis (isi dan 

perilaku) dan validitas empiris. Validitas empiris butir soal dihitung dengan 

cara statistic korelasi. Validitas butir soal objektif dihitung dengan rumus 

korelasi point biserial. Untuk butir soal objektif validitas butir soal dihitung 

dengan Rumus korelasi point biserial antar masing-masing skor butir soal (Xp) 

dengan skor total (Xt). Dipakai rumus point biserial karena data yang 

dikorelasikan adalah data nominal dengan data interval. Data nominal berasal 

dari skor butir soal, yaitu 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah 

(Masturoh & Anggita T, 2018) 

Rumus kolerasi point biserial : 
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Keterangan : 

  = Mean butir yang menjawab benar 

 = Mean skor total 

  = Simpangan baku total 

p   = proporsi yang menjawab benar 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta 

atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang 

berlainan. Keterpercayaan berhubungan dengan ketepatan dan konsistensi.. 

Reliabilitas empiris soal juga dihitung dengan teknik statistik, yaitu dengan 

cara korelasi. Angka korelasi yang diperoleh dengan cara ini disebut koefisien 

reliabilitas atau angka reliabilitas (r11 atau rtt) soal. Soal yang baik adalah soal 

yang mempunyai koefisien reliabilitas lebih dari sama dengan 0,70. Dalam hal 

ini jumlah butir soal harus genap. Diperlukan data simpangan baku skor 

belahan gasal (SBgasal), simpangan baku skor belahan genap (SBgenap) dan 

simpangan baku skor total (SBtotal) (Sandi & Sodik, 2015). Rumus Flanagan 

adalah sebagai berikut: 

 

 

E. Metode Pengolahan  dan Analisis Data 

1. Pengelolaan Data  
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Pengolahan data adalah suatu cara atau proses dalam memperoleh data. 

Upaya mengubah data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang 

dibutuhkan. Pengolahan data adalah bagian dari penelitian setelah 

pengumpulan data. Pada tahap ini data mentah atau raw data yang telah 

dikumpul dan diolah atau dianalisis sehingga menjadi informasi (Masturoh & 

Anggita T, 2018). Dalam mengelolaan data terdapat tahapan yang perlu 

dilakukan, yaitu : 

a. Editing  

Editing atau penyuntingan data merupakan tahapan dimana data yang sudah 

dikumpulkan dari hasil pengisian kuesioner disunting kelengkapan 

jawabannya. Jika pada tahapan penyuntingan ternyata ditemukan 

ketidaklengkapan dalam pengisian jawaban, maka harus melakukan 

pengumpulan data ulang. 

b. Coding 

Coding adalah membuat lembaran kode yang terdiri dari tabel dibuat sesuai 

dengan data yang diambil dari alat ukur yang digunakan.  

c. Data Entry 

Data entry adalah mengisi kolom dengan kode sesuai dengan jawaban 

masing-masing pertanyaan. 

d. Cleaning Data 

Cleaning data adalah pengecekan kembali data yang sudah di entry apakah 

sudah betul atau ada kesalahan pada saat memasukan data. 

2. Teknik Analisis Data 
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Pada penelitian ini, data yang sudah terkumpul selajutnya diolah dan 

dianalisis dengan teknik statistik. Proses memasukkan dan pengelolaan data 

menggunakan komputer. Teknik analisis yang digunakan dalam pelaksanaan 

penelitian ini yaitu analisis univariat untuk data numerik yang akan di 

deskripsikan dengan memaparkan data terendah, tertinggi, rata-rata dan 

standar deviasi. 

P = 

a 

x100% 

b 

Keterangan : 

P  = Presentase 

a = Jumlah soal yang dijawab benar 

b = Jumlah banyak soal 

100% = Konstanta 

Analisis data kuesioner hasil penelitian meggunakan skala rasio sedangkan 

penyajiannya menggunakan skala ordinal. 

 

F. Etika Penelitian  

Etika membantu peneliti untuk melihat secara kritis moralitas dari sisi 

subjek penelitian. Peneliti dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitian 

harus menerapkan sikap ilmiah (scientific attitude) serta menggunakan  

prinsip-prinsip yang terkandung dalam etika penelitian (Masturoh & Anggita 

T, 2018). 
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Pada bagian ini dicantumkan etika yang mendasari penyusunan studi kasus, 

yang terdiri dari: 

1. Informed consent (persetujuan menjadi klien) 

Merupakan bentuk peretujuan antara peneliti dengan responden peneliti 

dengan memberikan lembar pesetujuan. Informed consent tersebut diberikan 

sebelum pelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan dengan 

menjadi responden. Tujuan informed consent adalah agar subyek mengerti 

maksud dan tujuan penelitian dan mengetahui dampaknya. Jika subyek 

bersedia maka mereka harus menandatangani hak responden. 

2. Anonymity (tanpa nama) 

Merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam subyek penelitian 

dengan cara tidak memberikan atau mencatumkan nama responden pada 

lembar pengumupulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan.  

 

3. Confidentially (kerahasiaan) 

Merupakan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-

masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin 

kerahasiannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan 

dilaporkan pada hasil penelitian. 


