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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan 

riset (Kurniawati, 2009). Desain penelitian yang baik akan menghasilkan 

penelitian yang efektif dan efesien. Klasifikasi desain penelitian dibagi menjadi 

dua tipe yaitu eksploratif dan konklusif. Desain penelitian konklusif dibagi 

menjadi dua tipe yaitu deskritif dan kausal. Penelitian deskriptif memiliki 

penyataan yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi, hipotesis yang 

spesifik dan informasi detail yang dibutuhkan (Kurniawati, 2009). Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kuantitatif 

yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena 

yang terjadi di dalam masyarakat (Notoatmodjo, 2012). 

3.2. Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini adalah ibu menyusui yang berada di wilayah 

Puskesmas Caringin Kota Bandung. Karakteristik partisipan penelitian ini adalah 

ibu menyusui, tanpa melihat perbedaan status sosial, ekonomi, agama, etnis, 

pendidikan, bersedia menjadi responden dan bersedia mengisi kuesioner. Jumlah 

partisipan dalam penelitian ini adalah 186 orang ibu menyusui. 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi  

 Populasi adalah objek penelitian atau objek yang di teliti 

(Notoatmodjo, 2012). Populasi pada penelitian ini adalah 348 orang ibu 

menyusui yang berada di wilayah Puskesmas Caringin Kota Bandung. 
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3.3.2.  Sampel 

Sampel adalah objek yang diteliti yang mewakili seluruh populasi. 

Sampling adalah 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, 2013). Penelitian 

ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel 

dilakukan dengan kriteria inklusi sebagai berikut :  

a. Ibu menyusui  

b. Ibu yang bersedia menjadi responden 

c. Ibu yang bisa membaca dan menulis 

Rumus perhitungan sampel : 

n =
𝑁

1 + 𝑁 𝑑2
 

n =
348

1 + 348 (0,05)2
 

n =
348

1,87
= 186 responden 

Keterangan : 

n  = besar sampel 

N  = besar populasi 

d  = tingkat signifikasi (0,05) (Nursalam, 2013). 

3.4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data. Penelitian ini menggunakan kuesioner berupa butir soal. Kuesioner diartikan 

sebagai daftar pernyataan yang sudah tersusun dengan baik, sudah matang, 

dimana responden tinggal memberikan jawaban atau dengan memberikan tanda-

tanda tertentu. Pentingnya kuesioner sebagai alat pengumpul data adalah untuk 
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memperoleh suatu data yang sesuai dengan tujuan penelitian (Nursalam, 2013). 

Kuesioner ini telah dibuat oleh peneliti sebelumnya yaitu Vijayalakshmi (2015) 

dengan menggunakan skala guttman kemudian dimodifikasi oleh peneliti. Apa 

bila skor benar diberi nilai 1 dan apabila salah diberi nilai 0. 

Table 3.1. Kisi-Kisi Butir Soal Penelitian 

Variabel Indikator No Soal Jumlah 

Soal 

Pengetahuan 

ibu 

menyusui  

 

1. Teori ASI eksklusif 

2. Teori menyusui 

3. Definisi colostrum 

4. Manfaat menyusui 

5. Cara menyusui yang baik 

dan benar 

6. Tanda bayi mendapatkan 

ASI dalam jumlah cukup  

7. Volume produksi ASI 

8. Kandungan ASI 

9. Faktor yang 

mempengaruhi kualitas 

ASI 

10. Faktor yang 

mempengaruhi produksi 

ASI 

11. Jenis makanan yang 

dapat meningkatkan 

produksi ASI 

1 

2, 3, 4, 5 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

11 

12 

 

 

13, 14, 15, 16 

 

 

17, 18, 19, 20 

1 

4 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

4 

 

 

4 

Jumlah 20 

 

3.4.1. Uji Validitas 

 Prinsip validitas adalah pengukuran dan pengamatan yang berarti 

prinsip keandalan instrument dalam mengumpulkan data. Instrument harus 

mengukur apa yang seharusnya diukur, validitas menekankan pada alat 

pengukur (Nursalam, 2013). Cara mengetahui apakah kuesioner yang 

disusun tersebut mampu mengukur apa yang hendak kita ukur, maka perlu 

diuji dengan uji korelasi antara skors (nilai) tiap pernyataan dengan skors 

total kuesioner tersebut. Pernyataan-pernyataan tersebut diberikan kepada 

sekelompok responden sebagai sasaran uji coba. Kemudian pernyataan 

dalam kuesioner tersebut diberikan skors atau nilai jawaban masing-masing 
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sesuai dengan sistem penilaian yang telah ditetapkan. Jawaban benar diberi 

nilai 1 dan jawaban salah diberi nilai 0 (Notoatmodjo, 2012).  Penelitian ini  

melakukan uji validitas di Puskesmas yang memiliki karakteristik sama 

dengan Puskesmas Caringin yaitu Puskesmas Cetarip Kota Bandung dengan 

jumlah bayi sebanyak 1.059 orang bayi dan cakupan ASI eksklusif 26,7%. 

Uji validitas dilakukan kepada 20 responden, dikatakan valid apabila nilai 

lebih dari 0,2 (Nisfiannoor, 2009).  Hasil uji validitas menyatakan 18 soal 

valid, yaitu soal no 5, 6, 7, 8, 13, 18, 20, 22, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 

49, 50 kemudian soal no 1 dan 10 direvisi untuk memenuhi indikator pada 

butir soal. 

3.4.2. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila 

fakta atau kenyataan diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu 

berlainan (Nursalam, 2013). Reliabilitas ialah indeks yang menunjukkan 

sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 

Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tersebut tetap 

konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih tehadap gejala 

yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang sama. Perhitungan 

reliabilitas dapat dilakukan hanya pada pertanyaan yang sudah memiliki 

validitas (Notoatmodjo, 2012). Uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan alpha cronbach. Rumus alpha cronbach adalah : 

 

 

Keterangan: 

  : Koefisien Alpha Cronbach 

k  : Jumlah butir pertanyaan 

b
2 : 

Jumlah varian butir 

t
2
  : Jumlah varian total 

 

 

)
)(

1)(
1

(
2

2

t

b

k
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Tabel 3.2. Skala Keandalan Cronbach Alpha 

(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

Nilai Cronbach Alpha Tingkat Keandalan 

0.0 – 0.20 

>0.20 – 0.40 

>0.40 – 0.60 

>0.60 – 0.80 

>0.80 – 1.00 

Kurang Andal 

Agak Andal 

Cukup Andal 

Andal 

Sangat Andal 

Pada instrument penelitian ini uji reliabilitas menunjukkan angka 0,748 

yang dilakukan pada soal yang dikatakan valid. 

3.5. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati 

dari suatu yang didefinisikan tersebut. Variabel yang telah didefinisikan perlu 

dijelaskan secara operasional, sebab setiap variabel dapat diartikan berbeda-beda 

(Nursalam, 2013). Variabel dapat diukur dengan menggunakan instrumen atau 

alat ukur, maka variabel harus diberi batasan atau definisi yang operasional. 

Definisi operasional ini penting dan diperlukan agar pengukuran variable atau 

pengumpul data itu konsisten antara sumber data yang satu dengan responden 

lainnya (Notoatmodjo, 2012). 

Table 3.3. Definisi Operasional 

Variab

el 

Definisi 

Operasio

nal 

Ha

sil 

Uk

ur 

Al

at 

Uk

ur 

Interpretasi Hasil Ska

la 

Uk

ur 

Penget

ahuan 

ibu 

menyu

sui 

Pengetah

uan 

responde

n tentang 

ASI yang 

meliputi: 

1. Teori 

ASI 

ekskl

usif 

2. Teori 

Sk

or  

Be

nar 

= 1 

Sal

ah 

= 0 

Bu

tir 

So

al 

a. Baik, apabila presentase 76% - 100% 

b.Cukup, apabila presentase 56% - 75% 

c. Kurang, apabila presentase ≤56%  

 

Ord

inal 
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men

yusui 

3. Defi

nisi 

colos

trum 

4. Manf

aat 

men

yusui 

5. Cara 

men

yusui 

yang 

baik 

dan 

bena

r 

6. Tand

a  

bayi 

men

dapat

kan 

ASI 

dala

m 

juml

ah 

cuku

p 

7. Volu

me 

prod

uksi 

ASI 

8. Kand

unga

n 

ASI 

9. Fakt

or 

yang 

mem

peng

aruhi 

kuali
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tas 

ASI 

10. Fakt

or 

yan

g 

me

mpe

ngar

uhi 

pro

duk

si 

ASI 

11.  
Jeni

s 

mak

ana

n 

yan

g 

dap

at 

men

ingk

atka

n 

pro

duk

si 

ASI 

 

3.6. Prosedur Penelitian  

Langkah – langkah penelitian berguna untuk mempermudah dalam 

menyelesaikan penelitian adalah sebagai berikut :  

3.6.1. Tahap Persiapan  

 Menentukan masalah, rumusan masalah, studi kepustakaan, studi 

pendahuluan, penyusunan proposal penelitian dan instrumen, permohonan 

izin studi pendahuluan, permohohan izin uji validitas di Puskesmas 

Cetarip Kota Bandung dan permohonan izin penelitian kepada Prodi DIII 
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Keperawatan UPI dan izin pengambilan data dan penelitian di Puskesmas 

Caringin Kota Bandung. 

3.6.2. Pelaksanaan Penelitian  

 Peneliti meminta izin kepada pihak Puskesmas Caringin untuk 

melakukan penelitian, dan menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya 

penelitian. Pada tanggal 25 Mei 2017 penelitian dilaksanakan di Posyandu 

RW 05 dan RW 07 wilayah Caringin, peneliti secara langsung 

mengontrak waktu dan menjelaskan maksud dan tujuan penelitian dengan 

responden setelah responden melakukan kegiatan posyandu. Kemudian 

peneliti melakukan pembicaraan untuk mengetahui kriteria responden, 

selanjutnya peneliti meminta izin kesediaan menjadi responden. 

Selanjutnya peneliti menjelaskan cara pengisian kuesioner, beberapa ibu 

tidak bersedia menulis dikarenakan responden membawa bayinya 

sehingga peneliti membacakan soal dan menulis jawaban yang responden 

berikan. Pada tanggal 26 Mei 2017 penelitian dilaksanakan kepada 

responden yang berkunjung ke Puskesmas Caringin. Responden diambil 

dari pengunjung puskesmas yang berada diruang tunggu. Peneliti secara 

langsung mengontrak waktu dan menjelaskan maksud dan tujuan, 

kemudian peneliti menanyakan karateristik responden. Selanjutnya 

peneliti meminta izin persetujuan menjadi responden, setelah hal tersebut 

peneliti menjelaskan cara pengisian kuesioner. Tidak berbeda dengan 

posyandu, peneliti membaca dan menulis jawaban yang diberikan 

responden. Pada tanggal 1 Juni 2014, penelitian dilaksanakan di RW 02 

wilayah Caringin, peneliti mencatat jumlah ibu menyusui di RW 02 

dengan dibantu oleh kader tersebut. Kemudian peneliti mengunjungi 

rumah-rumah responden, dan secara langsung mengontak waktu dan 

menjelaskan tujuan kemudian meminta izin kesediaan menjadi responden. 

Selanjutnya peneliti menjelaskan cara pengisian kuesioner, setelah 

responden mengembalikan kuesioner kemudian peneliti mengecek 

kelengkapan jawaban dari responden. Pada tanggal 2-4 Juni 2017 

penelitian dilaksanakan dengan cara melibatkan RW, RT dan kader di RW 
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01, 04 dan 06. Kuesioner tersebut dibagikan oleh RT dan kader kepada 

ibu menyusui di wilayah tersebut. Keesokan harinya peneliti mengambil 

kuesioner yang telah diberikan responden kepada RT dan kader tersebut.  

3.6.3. Teknik Pengumpulan Data  

 Pada tanggal 25 Mei 2017 responden diambil dari ibu menyusui bayi 0-

2 tahun di posyandu RW 05 dan RW 07 wilayah Caringin dan pada 

tanggal 26 Mei 2017 responden diambil dari ibu menyusui yang 

berkunjung ke Puskesmas Caringin. Tanggal 1-4 Juni responden diambil 

dari RW 01, 02, 04 dan 06 wilayah Caringin, pembagian kuesioner 

dibantu oleh para kader dan pegurus RW tersebut.  

 

 

3.7. Metode Pengolahan Data 

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pengolahan data oleh peneliti, yaitu 

editing, coding, processing, dan cleaning. 

a. Editing  

Kegiatan ini dilakukan dengan cara memeriksa data hasil jawaban dari 

kuisioner yang telah diberikan kepada responden dan kemudian dilakukan 

koreksi apakah telah terjawab dengan lengkap atau tidak. Editing dilakukan di 

lapangan sehingga bila terjadi kekurangan atau tidak sesuai bisa segera 

dilengkapi.  

b. Coding  

Kegiatan ini memberi kode angka pada kuesioner terhadap tahap-tahap 

dari jawaban responden agar lebih mudah dalam pengolahan data selanjutnya. 

Coding pada penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan kode angka 1 

bila jawaban benar dan 0 bila jawaban salah pada setiap jawaban untuk 

mempermudah dalam pengolahan dan analisis data. 

c. Processing  
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Kegiatan ini dilakukan dengan cara memasukkan jawaban dari masing-

masing responden ke dalam program atau software computer. 

d. Scoring  

Selanjutnya menetapkan pemberian skor pada angket atau kuesioner. 

Pada penelitian ini menggunakan pola apabila jawaban benar diberi nilai 1 dan 

apabila jawaban salah diberi nilai 0 setelah diberi nilai kemudian dijumlahkan 

untuk mengetahui kategori pengetahuan. 

e. Cleaning 

Setelah data dari setiap responden selesai dimasukkan, perlu di cek 

kembali untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan kode, 

ketidaklengkapan, dan sebagainya, kemudian dilakukan pembetulan dan 

koreksi (Notoatmodjo, 2012). 

3.8. Analisis Data 

Data yang telah diolah kemudian dianalisis untuk mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan data. Akhir dari analis data harus mendapatkan makna atau 

arti dari hasil penelitian. Tujuan dilakukan analisis data yaitu untuk memperoleh 

gambaran dari hasil penelitian yang telah dirumuskan, memperoleh kesimpulan 

secara umum dari penelitian (Notoatmodjo, 2012). Hasil diprosentasikan dengan 

cara pemberian skor dan diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria sebagai 

berikut : 

 

 

Keterangan: 

X = hasil persentase 

F = hasil pencapaian/jumlah jawaban yang benar 

N = hasil pencapaian maksimal/jumlah total pertanyaan 

X = F x 100% 

         N 

 

() 
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100% = bilangan konstanta tetap. 

Jumlah jawaban benar yang dihitung kemudian dikategorikan menjadi: 

a. Baik, apabila prosentase 76% - 100% 

b. Cukup, apabila prosentase 56% - 75% 

c. Kurang, apabila prosentase ≤56%  

(Nursalam, 2013). 

3.9. Etika Penelitian  

Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut :  

a. Respect for human dignity 

Penelili perlu menghormati hak dan martabat manusia, merupakan 

bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan 

memberikan lembar persetujuan. Informed consent mencakup penjelasan 

manfaat penelitian, manfaat yang didapat, serta kerahasiaan identitas 

responden. 

b. Respect for privacy and confidentiality 

Setiap orang mempunyai hak-hak dasar individu termasuk privasi dan 

kebebasan individu dalam memberikan informasi. Peneliti tidak boleh 

menampilkan informasi mengenai identitas dan kerahasiaan identitas subjek. 

c. Respect for justice an inclusiveness 

Prinsip keterbukaan dan adil perlu dijaga oleh peneliti dengan 

kejujuran, keterbukaan, dan kehati-hatian. Lingkungan penelitian perlu 

dikondisikan sehingga memenuhi prinsip keterbukaan , yakni dengan 

menjelaskan prosedur penelitian. Prinsip keadilan ini menjamin bahwa semua 

subjek penelitian memperoleh perlakuan dan keuntungan yang sama, tanpa 

membedakan status social, ekonomi, agama dan etnis (Notoatmodjo, 2012).
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