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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 tentang pijat baduta.  

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 
 

 

Ethical clearance atau mengurus ijin kelayakan etik adalah keterangan 

tertulis yang diberikan oleh Komisi Etik Penelitian untuk penelitian yang 

menyatakan bahwa suatu proposal layak dilaksanakan setelah memenuhi 
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persyaratan tertentu. Selanjutnya penyusunan instrument, sebelum digunakan untuk 

penelitian instrument dilakukan Uji validitas. Untuk menguji validitas, maka dapat 

digunakan pendapat pakar para ahli.  Menentukan populasi untuk penelitian yaitu 

ibu baduta yang memenuhi syarat inklusi. Melakukan pengumpulan data pretest 

menggunakan kuisioner selanjutnya responden diberikan penyuluhan dan 

dilakukan posttest setelah 7 hari penyuluhan. Analisis data menggunakan bantuan 

sistem komputer. Kemudian membuat simpulan dari data yang diperoleh kemudian 

menyusun laporan dan menyajikan data. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di PMB Luh Ayu Koriawati.Tempat ini dipilih 

karena, berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dengan wawancara 

terbuka yang dilakukan terdapat 75 balita yang berkunjung pada bulan Januari. 

Hasil wawancara yang dilakukan pada 10 (13,15%) ibu, terdapat 2 ibu mengetahui 

tentang pijat baduta dapat meningkatkan berat badan dan agar bayi tidak rewel, 8 

ibu tidak mengerti tentang pijat baduta dan masih takut melakukan pijat bayi. 

Waktu penelitian ini dilakukan bulan Maret sampai April 2021. 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki Baduta 

(bawah dua tahun) pada bulan Maret-Mei 2021.  

Kriteria inklusi : 

a. Ibu Baduta yang sedang melakukan kunjungan ke PMB Luh Ayu Koriawati 

b. Ibu yang memiliki anak baduta usia 0-24 bulan. 

c. Ibu Baduta dalam kondisi sehat. 

d. Ibu yang bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian.  

Kriteria Eklusi :  

a. Ibu Baduta dalam kondisi sakit 

2. Unit Analisis Responden 

Subjek penelitian ini adalah Ibu yang memiliki anak Baduta di PMB Luh 

Ayu Koriawati yang memenuhi kriteri inklusi. 

3. Besar Sampel 

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah semua anggota populasi 

yang memenuhi kriteria sebagai subjek penelitian. Besar sample yang dipergunakan 

didapatkan berdasarkan rumus yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael dengan 

tingkat kesalahan 5 % (Sugiyono, 2017).  Rumus untuk menghitung ukuran sampel 

dari populasi yang diketahui : 

 

 

Keterangan: 

λ2 dengan dk  = 1, taraf derajad kesalahan 5 %  

N = Jumlah populasi = 75 

P = Peluang benar (0,5)  
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Q = Peluang salah (0,5)  

d = Perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi 0,05  

s = Jumlah sampel 

Berdasarkan rumus tersebut, didapatkan besar sampel minimal 43 orang 

(hasil perhitungan pada lampiran). 

4. Teknik Sampling  

Teknik sampling merupakan proses menyeleksi porsi dari populasi untuk 

dapat mewakili populasi. Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh 

dalam pengambilan sampel agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai 

dengan keseluruhan subjek penelitian (Nursalam, 2017). 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non 

random sampling yaitu Purposive Sampling. Non random sampling adalah teknik 

sampling yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota 

populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Sedangkan ciri khusus sengaja dibuat 

oleh peneliti agar sampel yang diambil nantinya dapat memenuhi kriteria-kriteria 

yang mendukung atau sesuai dengan penelitian. Kriteria tersebut biasa diberi istilah 

dengan kriteria inklusi dan ekslusi. Menurut Sugiyono (2017) pengertian Purposive 

Sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa 

pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih 

representatif. 

 

 

 

 

 

https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html
https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html
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E. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

1. Jenis Data yang Dikumpulkan 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

bersumber langsung dari Ibu yang memilik anak Baduta. Data diperoleh dengan 

memberikan kuesioner pada saat pretest dan posttes kemudian dipergunakan untuk 

mengidentfkasi manfaat penyuluhan terhadap pengetahuan kepada Ibu yang 

memilik anak Baduta yang menjadi responden. 

2. Cara Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dengan metode pengisian kuesioner bentuk pertanyaan 

yang dijawab langsung oleh responden di PMB Luh Ayu Koriawati. Sebelum 

memasuki ruangan di PMB Luh Ayu Koriawati, setiap ibu Baduta wajib melakukan 

cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta dilakukan pengecekan suhu tubuh 

untuk menerapkan protokol kesehatan. Sebelum kuesioner disebarkan, seluruh 

responden dikumpulkan dalam satu tempat, responden mengisi inform consent, 

responden diberikan penjelasan tentang cara pengisian kuesioner kemudian 

meminta persetujuan untuk dapat dijadikan responden. Penyebaran kuesioner 

dilakukan oleh peneliti dibantu bidan yang bertugas di PMB Luh Ayu Koriawati. 

Sebelum kuesioner disebarkan, peneliti terlebih dahulu menginformasikan 

mengenai jenis-jenis pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, kemudian 

kuesioner pretest disebarkan dan diisi oleh responden selama kurang lebih 10 

menit, kemudian dilakukan penyuluhan tentang Pijat Baduta selama 10 menit yang 

dilaksanakan oleh peneliti. Setelah diberikan penyuluhan diadakan posttes dihari ke 

7 setelah penyuluhan selama 10 menit dengan kuisioner yang sama. Data yang 

terkumpul berupa nilai test I (pretest) dan nilai test II (posttest). 
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3. Instrumen Pengumpulan Data  

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner. 

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang sudah tersusun dengan baik dan 

matang, sehingga responden hanya memberikan jawaban atau dengan memberikan 

tanda-tanda tertentu (Ariani, 2014). Sebelum digunakan dalam penelitian, telah 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner.  

Uji validitas yang digunakan adalah uji validitas content (isi) dan validitas 

konstruk. Uji validitas isi dilakukan dengan membandingkan antara isi kuisioner 

dengan isi yang terdapat dalam konsep. Untuk menguji validitas konstruk, maka 

dapat digunakan pendapat pakar para ahli. Setelah dilakukan uji validitas 23 

pertanyaan pada kuisioner dapat dinyatakan valid. 

Uji reliabilitas merupakan ketepatan, ketelitian, atau keakuratan yang 

ditunjukan oleh instrument pengukuran. Metode yang digunakan untuk mengukur 

reliabilitas dalam penelitian ini adalah metode statistik dengan rumus alpha cronbach 

dan nilai koefisien reliabilitas nilai r ≥ sebesar 0,6 (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian 

in r-hitung untuk pengetahuan adalah 0,709 ≥ 0,6 dapat disimpulkan semua angket 

penelitian sudah reliabel sehingga dapat digunakan sebagai instrument pengumpulan 

data. 

 

F. Pengolahan dan Analisa Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

Data yang didapatkan melalui penelitian ini adalah data mengenai 

perbedaan pengetahuan ibu tentang pijat baduta sebelum dan sesudah diberikan 

penyuluhan. Teknik pengolahan data yang digunakan (Ariani, 2014) :  
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a. Editing ( Penyuntingan Data) Lembar kuesioner yang telah diisi oleh 

responden dilihat kelengkapan identitas dan kelengkapan jawaban, memeriksa 

kembali. Mengedit dilakukan untuk menghilangkan kesalahan dan bersifat 

koreksi. Telah dilakukan pengeditan kuesioner dengan memperbaiki kata 

baduta menjadi bawah dua tahun agar mempermudah responden dalam 

mengartikan pertanyaan kuesioner. 

b. Coding (Membuat lembaran kode) Memberi kode untuk jawaban 

menggunakan huruf dan angka yang telah ditentukan. Setiap pertanyaan untuk 

jawaban diberi tanda √ dan untuk nomor responden. Diberikan kode 1 bagi 

jawaban yang benar dan kode 0 bagi jawaban salah. 

c. Entering adalah kegiatan memasukkan data ke dalam media pengolahan data 

yang di beri skor dimasukkan dalam tabel dengan bantuan computer.  

d. Tabulating yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel  

2. Teknik Analisa Data  

Analisis statistika untuk mengolah data yang diperoleh akan menggunakan 

program komputer dimana akan dilakukan 2 macam analisa data, yaitu analisa 

univariat dan analisa bivariat. Sebelum dilakukan analisa univariat dan bivariat 

dilakukan uji normalitas data. 

a. Uji normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas yang dapat dilakukan adalah uji Shapiro-Wilk 

karena uji Shapiro Wilk ini merupakan uji normalitas yang efektif dan valid digunakan 

untuk sampel berjumlah kecil. Para peneliti dalam penerapan nya biasanya 

menggunakan aplikasi statistik Statistical Product and Service Solution (SPSS). Hasil 
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uji normalitas dengan Shapiro-Wilk didapatkan nilai p < 0,05 (p = 0,023 pada 

Pretest dan p = 0,000 pada Posttest) dengan demikian data tidak berdistribusi 

normal, sehingga langkah selanjutnya menggunakan uji Non Parametrik dengan uji 

Wilcoxon. 

b. Analisis univariat  

Analisa univariat yaitu analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel dari 

hasil penelitian dengan mencari distribusi dan persentase hasil penelitian 

(Notoadmojo, 2005). Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui skor 

pengetahuan tiap responden menurut hasil pengisian kuisioner.  

 

 

 

Dihitung dengan rumus sebagai berikut :  

Keterangan :  

P = Persentase jawaban responden responden  

f = Jumlah jawaban benar, n = Jumlah pertanyaan 

c. Analisis bivariat  

Analisis bivariat digunakan untuk menganalisis perbedaan pengetahuan ibu 

Baduta sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan dengan menggunakan uji paired 

t-test oleh karena data yang tersedia pada kelompok sampel (data pre test dan post 

test) adalah sampel kelompok berpasangan. Sebelum dilakukan uji paired t-test, 

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas data merupakan uji 

yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh mengikuti distribusi 

teorinya. 
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Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai skewness dibagi dengan 

standar errornya menghasilkan angka ≤ 2 dan dikatakan tidak berdistribusi normal 

jika nilai skewness dibagi dengan standar errornya menghasilkan angka > 2. Jika 

data berdistribusi normal, dilanjutkan dengan menggunakan uji analisis paired t-

test dan apabila tidak berdistribusi normal menggunakan uji wilcoxon (dengan 

αlpha 0,05 atau tingkat kepercayaan 95%) yang akan diolah dengan bantuan 

komputer (Hastono, 2017). 

G. Etika Penelitian 

Etika penelitian dalam menjalankan tugas peneliti hendaknya memegang 

teguh sikap ilmiah serta berpegang teguh pada etika penelitian, meskipun mungkin 

penelitian yang dilakukan tidak akan merugikan atau membahayakan bagi subyek 

penelitian (Notoatmodjo, 2010). Bentuk etika penelitian dalam rancangan 

penelitian ini adalah:  

1. Menghormati individu (Respect For Persons)  

Etika menghormati individu memuat dua hal yaitu menghormati otonomi 

dan melindungi subjek penelitian. Mengormati otonomi (respect for autonomy) 

yaitu salah satu etika penelitian, yang dimana peneliti menghargai kebebasan subjek 

penelitian terhadap pilihannya sendiri. Melindungi subjek penelitian (protection of 

persons) yaitu peneliti harus berusaha melindungi subjek yang diteliti agar terhindar 

dari bahaya atau ketidaknyamanan fisik maupun mental. 

2. Kemanfaatan (Beneficience)  

Kewajiban secara etik untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan 

kerugian yang dialami subjek yang diteliti. Semua penelitian harus bermanfaat bagi 
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masyarakat, desain penelitian harus jelas, peneliti yang bertanggung jawab harus 

mempunyai kompetensi yang sesuai. 

3. Berkeadilan (Distributive justice)  

Keseimbangan antara beban dan manfaat ketika berpartisipasi dalam 

penelitian. Setiap individu yang berpartisipasi dalam penelitian harus diperlakukan 

sesuai dengan latar belakang dan kondisi masing-masing. Perbedaan perlakuan 

antara satu individu/ kelompok dengan lain dapat dibenarkan bila dapat 

dipertanggungjawabkan secara moral dan dapat diterima oleh masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


