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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan 

atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis dan akurat. 

Dalam penelitian deskriptif fakta-fakta hasil penelitian disajikan apa adanya 

(Rinaldi & Mujianto, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional 

dimana pengambilan data hanya dilakukan pada satu periode tertentu tanpa melihat 

riwayat dan dampak yang akan datang. 

 

B. Tempat dan Waktu 

1. Tempat penelitian 

Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas IV Denpasar Selatan 

dengan dasar pertimbangan belum pernah dilakukan penelitian “Gambaran Tingkat 

Pengetahuan Orang Tua Mengenai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Pada 

Anak” di wilayah ini dan meminimalisir jarak yang ditempuh mengingat sedang 

terjadinya pandemi COVID-19. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari – April 2021 sesuai dengan 

jadwal penelitian yang sudah terlampir dimulai dari pengajuan judul sampai dengan 

berakhirnya penyusunan laporan. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi penelitian  
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Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya (sintesis). Populasi dalam 

penelitian dapat pula diartikan sebagai keseluruhan unit analisis yang 

karakteristiknya akan diteliti (Masturoh & Nauri Anggita T, 2018). Populasi dalam 

penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak usia 0-12 bulan dan 

mendapatkan imunisasi di Puskesmas IV Denpasar Selatan, yang tercatat pada 

bulan Januari – Desember 2020 sebanyak 1400 orang. 

2. Sampel penelitian 

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan (Masturoh & Nauri 

Anggita T, 2018). Sampel penelitian ini yaitu orang tua yang memiliki anak usia 0-

12 bulan dan mendapatkan imunisasi di Puskesmas IV Denpasar Selatan yang 

memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi dan ekslusi dari sampel yang diambil 

sebagai berikut. 

a. Kriteria inklusi 

  Kriteria inklusi merupakan kriteria yang akan menyaring anggota 

populasi menjadi sampel yang memenuhi kriteria secara teori yang sesuai dan 

terkait dengan topik dan kondisi penelitian (Masturoh & Nauri Anggita T, 

2018). Kriteria inklusi penelitian ini adalah: 

 

1) Orang tua yang bersedia menjadi responden 

2) Orang tua yang memiliki anak rentang usia 0 – 12 bulan dan membawa 

anak ke Puskesmas IV Denpasar Selatan untuk mendapatkan imunisasi 
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dasar lengkap 

3) Orang tua yang mampu berkomunikasi dengan baik 

b. Kriteria eksklusi 

  Kriteria eksklusi merupakan kriteria yang dapat digunakan untuk 

mengeluarkan anggota sampel dari kriteria inklusi atau dengan kata lain ciri-

ciri anggota populasi yang tidak dapat diambil sebagai sampel. Kriteria eksklusi 

penelitian ini adalah: 

1) Orang tua yang sedang dalam kondisi tidak sehat 

2) Orang tua yang tidak kooperatif 

3. Jumlah dan besar sampel 

Sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin adalah 

sebagai berikut (Nursalam, 2020): 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁(𝑑)2 
 

Keterangan: 

n = besar sampel  

N = besar populasi 

d = tingkat signifikasi (d = 0,1) 

 

 

Berdasarkan hasil laporan dari Puskesmas IV Denpasar Selatan pada bulan 

Januari – Desember 2020 diketahui kunjungan orang tua yang memiliki anak 

rentang usia 0 – 12 bulan yang mendapatkan imunisasi sebanyak 1400 orang. Hasil 

rata-rata kunjungan perbulan dalam setahun, maka didapatkan hasil 1400:12 = 116, 

666 jika dibulatkan menjadi 117 orang. 
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Perhitungan: 

𝑛 =  
117

1 + 117(0,1)2
=

117

1 + 1,17
 

=
117

2,17
= 53,917 

Berdasarkan perhitungan rumus di atas maka sampel yang diperlukan dalam 

penelitian ini sebanyak 54 orang. 

4. Teknik sampling 

Teknik sampling adalah rangkaian cara pengambilan sampel agar 

memperoleh sampel dengan tepat. Teknik sampling dilakukan agar sampel yang 

diambil dari populasinya representatif (mewakili), sehingga dapat diperoleh 

informasi yang cukup untuk mengestimasi populasinya (Masturoh & Nauri Anggita 

T, 2018). Penelitian ini menggunakan jenis teknik sampling probability sampling 

yaitu simple random sampling. Teknik simple random sampling atau pada teknik 

sampling secara acak, setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama 

untuk dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel acak sederhana yang 

digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode tabel random menggunakan 

Microsoft Excel (Masturoh & Nauri Anggita T, 2018). 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Data merupakan kumpulan angka atau huruf hasil dari penelitian terhadap 

sifat atau karakteristik yang kita teliti (Surahman dkk, 2016). Jenis data yang 

dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan oleh peneliti 

langsung dari sumber data dan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada (Masturoh & Nauri Anggita T, 2018).  

a. Data primer yang diperoleh meliputi: 
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1) Karakteristik sampel (Kode responden, jenis kelamin, pekerjaan, usia, 

pendidikan) 

2) Kuesioner hasil pengukuran tingkat pengetahuan yang diisi oleh responden 

b. Data sekunder yang diperoleh meliputi: 

1) Laporan kasus terjadinya KIPI pada tahun 2020 di Puskesmas IV Denpasar 

Selatan 

2) Jumlah orang tua yang membawa anaknya rentang usia 0 – 12 bulan ke 

Puskesmas         IV Denpasar Selatan pada bulan Januari – Desember 2020 untuk 

mendapatkan imunisasi dasar lengkap 

2. Cara pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner pada 

responden yang memenuhi kriteria. Kuisioner adalah cara pengumpulan data 

penelitian dengan mengirimkan atau memberikan daftar pertanyaan atau kuesioner 

untuk diisi oleh responden. Kuisioner diisi sendiri oleh responden, maka pengisian 

data kuisioner hanya dilakukan oleh responden. Kuisioner memerlukan pedoman 

pengisian agar memudahkan responden mengisi dan mencegah terjadi kesalahan 

interpretasi pertanyaan (Surahman dkk, 2016).  

Langkah-langkah pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut. 

a. Mengajukan surat pemohonan ijin penelitian kepada Ketua Jurusan 

Keperawatan Poltekkes Denpasar. 

b. Mengajukan ijin penelitian ke Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi  Bali. 

c. Mengajukan ijin penelitian ke Dinas Kesehatan Kota Denpasar. 

d. Peneliti mendapatkan surat ijin dari Dinas Perizinan Kota Denpasar dan Dinas 

Kesehatan Kota Denpasar yang kemudian diserahkan kepada Kepala UPT. 

Puskesmas IV Denpasar Selatan untuk permohonan ijin penelitian. 
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e. Melakukan pemilihan populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi 

untuk dijadikan sample 

f. Pendekatan pada subyek penelitian dan menjelaskan maksud dan tujuan 

penelitian  dengan memberikan informasi bahwa data yang bersifat pribadi akan 

dirahasiakan.  Pendekatan dilakukan secara luring pada bulan Maret di 

Puskesmas IV Denpasar Selatan, yaitu pada 6 Praktik Mandiri Bidan (PMB) 

yang tersebar di wilayah kerja Puskesmas IV Denpasar Selatan. Peneliti  datang 

langsung ke Puskesmas dan PMB untuk menemui calon responden dan ijin 

meminta alamat dan nomor telepon calon responden yang memenuhi kriteria 

untuk mempermudah komunikasi selanjutnya. Pendekatan pada subyek dibantu 

oleh petugas lapangan (Enumerator) yang membantu dalam kegiatan 

pengumpulan data, dan sebelum enumerator membantu dalam pengumpulan 

data dilakukan kordinasi dan penyamaan persepsi terlebih dahulu mengenai 

kapan dan bagaimana metode pengumpulan data menggunakan kuesioner 

tersebut dilaksanakan. Peneliti turut meminta data kunjungan sebelumnya 

orang tua yang membawa anak rentang usia 0 – 12 bulan untuk mendapatkan 

imunisasi di Puskesmas dan PMB di wilayah kerja Puskesmas IV Denpasar 

Selatan. Data tersebut berupa nomor telepon dan alamat yang dihubungi untuk  

mengantisipasi jika pada saat turun langsung kelapangan mencari responden    

namun jumlah sample yang ingin dicapai belum terpenuhi dikarenakan 

kunjungan pasien yang dibatasi akibat sedang pademi COVID-19. Pendekatan 

secara luring dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Peneliti 

memberikan lembar persetujuan kepada calon responden secara luring di 

Puskesmas dan PMB wilayah kerja Puskesmas IV Denpasar Selatan atau 

langsung datang ke rumah calon responden, sebelumnya telah meminta ijin 
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terlebih dahulu.  Responden jika bersedia diteliti, dipersilahkan untuk 

menandatangani lembar persetujuan yang telah diberikan, jika tidak bersedia 

peneliti tidak memaksa dan menghormati keputusan responden. Proses ini 

dibantu oleh petugas lapangan yang  membantu dalam kegiatan pengumpulan 

data (Enumerator). Pemberian lembar persetujuan responden secara luring tetap 

menerapkan protokol kesehatan. 

g. Setelah responden bersedia dan menandatangani lembar persetujuan, peneliti 

memberikan kuesioner yang dirancang peneliti secara luring di Puskesmas dan 

PMB wilayah kerja Puskesmas IV Denpasar Selatan atau langsung datang 

kerumah responden atas persetujuan responden sebelumnya. Kuesioner yang 

diberikan berisi identitas responden dan beberapa pertanyaan mengenai 

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Pengumpulan hasil identifikasi tingkat 

pengetahuan orang tua tersebut dibantu oleh petugas lapangan yang membantu 

dalam kegiatan pengumpulan data (Enumerator). Penyebaran kuesioner tetap 

menerapkan protokol kesehatan. 

h. Melakukan pemeriksaan ulang secara detail kelengkapan data yang telah diisi. 

i. Merekapitulasi dan mencatat data yang diperoleh pada lembar rekapitulasi 

(master table) untuk diolah. 

j. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis. 

3. Instrumen penelitian 

Instrumen adalah alat pengumpulan data yang berasal dari tahapan konsep, 

konstruk dan variabel sesuai dengan kajian teori yang mendalam (Masturoh & 

Nauri Anggita T, 2018). Instrumen penelitian ini adalah kuesioner tertutup yang 

dibuat sendiri oleh peneliti dan disesuaikan dengan kisi-kisi kuesioner berdasarkan 

gejala KIPI, waktu timbulnya KIPI, dan penanganan KIPI. Kuesioner tertutup 
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tersebut berisi 20 pertanyaan mengenai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) 

pada anak dengan jawaban yang telah disediakan. Kuesioner menggunakan skala 

Guttman yaitu membutuhkan jawaban tegas dari responden, jawaban yang tersedia 

pada kuesioner ini adalah “Ya” dan “Tidak”. Kuesioner sudah uji validitas dan 

reliabilitas pada bulan Februari sebelum diberikan kepada responden. Uji validitas 

dilakukan di wilayah kerja Puskesmas IV Denpasar Selatan, dan disebarkan kepada 

30 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan berbeda dengan sample yang 

digunakan pada saat penelitian. 

a. Uji Validitas 

  Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kesesuaian atau kevalidan 

kuesioner dalam mengukur dan memperoleh data penelitian (Budiastuti & 

Bandur, 2018). Pengujian validitas kuesioner digunakan teknik korelasi 

Pearson Product Momen. Dasar pengambilan uji validitas Pearson Product 

Momen adalah membandingkan nilai hitung rhitung dengan rtabel. Jika rhitung 

> rtabel maka dikatakan valid dan jika rhitung < rtabel maka dikatakan tidak 

valid. Cara lain yang dapat digunakan yaitu melihat nilai Signifikasi (Sig), jika 

nilai signifikasi < 0.05 = valid, dan jika nilai signifikasi > 0,05 = tidak valid. 

b. Uji Reliabilitas 

  Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan kuesioner yang digunakan 

apakah memiliki konsistensi atau tidak, jika pengukuran dilakukan secara 

berulang kali (Budiastuti & Bandur, 2018). Uji reliabilitas menggunakan uji 

alpha cronbach dengan nilai α cronbach = 0,06. Soal didalam kuesioner 

dikatakan reliable ketika nilai α hasil analisis > α cronbach. 

 

E. Metode Analisis Data 
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1. Teknik pengolahan data 

Pengolahan data adalah tahapan mengubah data yang dikumpulkan 

menjadi informasi yang dibutuhkan (Nursalam, 2020). Beberapa tahapan yang 

dilakukan oleh peneliti dalam pengolahan data adalah sebagai berikut. 

a. Editing 

  Memeriksa kembali kebenaran pengisian dengan tujuan agar data yang 

diperoleh dapat diolah secara benar sehingga pengolahan data dikelompokan 

dengan menggunakan aspek pengaturan. 

b. Coding 

  Coding merupakan kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi data 

berbentuk angka atau bilangan. Peneliti memberi kode pada pilihan jawaban 

yang diberi skor (1) jawaban yang benar, dan skor (0) jawaban yang salah. 

Coding untuk mempermudah pada saat analisis data dan juga mempercepat 

saat entry data. 

c. Entry 

  Entry adalah pemasukan data setelah semua data terkumpul. Setelah 

semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah di-entry. Meng-entry 

data dilakukan dengan memasukkan data dari lembar pengumpulan data ke 

paket program komputer. 

d. Processing 

  Memproses data dilakukan dengan meng-entry data dari hasil 

pengkodean dengan komputerisasi menggunakan program pengolahan data 

statistik. Data yang dimasukan kedalam program komputer adalah kode 

responden, usia, pendidikan, pekerjaan dan tingkat pengetahuan. 

e. Cleaning 
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  Cleaning merupakan kegiatan pemeriksaan kembali data yang sudah di-

entry untuk memastikan tidak ada kesalahan saat proses entry data. Peneliti 

memeriksa kembali data yang telah di-entry untuk memastikan semua prosedur 

pengumpulan data dilakukan dengan tepat. 

2. Teknik analisis data 

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa stastistik 

deskriptif dengan teknik analisis univariat. Analisis univariat berfungsi 

menganalisis kualitas satu variabel pada suatu waktu, hanya tes deskriptif yang 

dapat digunakan dalam jenis analisis ini. Data yang sudah terkumpul selanjutnya 

diolah dan dianalisis dengan teknik statistik. Proses memasukkan dan pengelolaan 

data menggunakan analisa komputer dengan bantuan program aplikasi Microsoft 

Excel dan SPSS. 

 

F. Etika Penelitian 

 Etika penelitian adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam 

penelitian (Masturoh & Nauri Anggita T, 2018). 

1. Informed consent 

Informed consent untuk berpartisipasi dalam penelitian merupakan suatu 

bentuk persetujuan subjek penelitian setelah mendapat penjelasan tentang 

perlakuan dan dampak yang timbul dari penelitian yang dilakukan. Informent 

consent dimulai dengan pernyataan dari salah satu pihak (peneliti) untuk mengikat 

dirinya atau menawarkan suatu perjanjian yang disebut dengan penawaran. 

Kemudian diikuti dengan pernyataan dari pihak lain (subjek penelitian) untuk 

menerima penawaran tersebut atau disebut penerimaan. 
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2. Anonymity (tanpa nama) 

Peneliti memberikan jaminan kepada subjek peneliti dengan tidak 

memberikan atau mencantumkan Nama responden pada lembar alat ukur dan hanya 

menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atu hasil penelitian yang 

akan disajika 

3. Confidentiality (kerahasiaan) 

Jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-

masalah lainnya. Semua informasi yang sudah dikumpulkan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan 

pada hasil riset. 

 


