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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Kerangka Konsep 

 

3.2. Desain/Rancangan Penelitian 

Rancangan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menggunakan jenis 

penelitian dan pendekatan ini karena ingin mengetahui peran ayah 

Anak dengan 

penyakit 

kronis 

Peran Ayah 

1. Economic Provider 

(pendukung finansial) 

2. Friend & Playmate 

(Teman bagi Anak) 

3. Caregiver (pemberi 

perhatian) 

4. Teacher & Role Model 

(Guru dan Teladan) 

5. Monitor and 

disciplinary 

(Mengawasi) 

6. Protector (pelindung) 

7. Advocate (pembela) 

8. Resource (pendukung 

keberhasilan 

(Hart; Wahyuningrum, 

2011) 

Dampak 

terhadap 

pertumbuhan 

dan 

perkembangan 
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dalam perawatan anak dengan penyakit kronis di RSAU Dr. M 

Salamun. 

 

3.3. Lokasi dan waktu penelitian 

3.3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu di 

Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. M Salamun. 

3.3.2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2-15 Mei 2018. 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah ayah dari anak yang 

memiliki penyakit kronis. Data jumlah anak dengan penyakit kronis di 

RSAU DR M Salamun selama 3 bulan terakhir berjumlah 159 anak 

dengan rata-rata perbulan berjumlah 53 anak. 

3.4.2. Sampel  

Penelitian kali ini menggunakan model penarikan sampel 

nonprobability sampling dengan teknik accidental sampling selama 2 

minggu dari tanggal 2-15 Mei 2018. Kriteria inklusi yang digunakan 

pada penelitian ini adalah: 

1. Ayah yang memiliki anak dengan penyakit kronis 

(Bronkhopneumoni, Tubekulosis, Thalasemia, Kejang Demam 

Kronis, Hepatitis, Anemia, dan penyakit kronis lainnya). 

2. Ayah yang memiliki anak dengan rentang usia 0-14 tahun. 

3. Ayah yang bersedia menjadi responden. 

Kriteria eksklusi penelitian adalah: 

1. Ayah yang tidak bisa baca tulis. 

2. Ayah yang tidak mengisi kuisioner dengan lengkap. 

3. Ayah yang mengundurkan diri menjadi responden. 

 

3.5. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu peran ayah 

dalam perawatan anak dengan penyakit kronis. 
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3.6. Definisi operasional 

Tabel 3.2 Definisi operasional 

Nama 

Variabel  

Definisi Alat ukur  Hasil ukur Skala  

Peran 

Ayah 

dalam 

perawatan 

anak 

dengan 

Peran adalah 

serangkaian 

posisi yang 

sesuai dengan 

kedudukan. 

Peran ayah 

Kuesioner  Baik : 76-

100% 

Cukup   : 

56-75% 

Kurang  : 

<56% 

Ordinal  
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3.7. Instrumen Penelitian  

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner. Kuesioner ini di buat sendiri oleh peneliti berjumlah 35 

pernyataan yang menunjukan peran ayah sebagai 1) Economic Provider; 

2) Friend & Playmate; 3) Caregiver; 4) Teacher & Role Model; 5) 

Monitor and disciplinary; 6) Protector; 7) Advocate; 8) Resource. 

Setiap indikator memiliki 4 dan 5 pernyataan yang harus dijawab oleh 

responden.Untuk  memudahkan dalam menyusun instrumen, maka 

diperlukan kisi-kisi agar kuesioner sesuai dengan batasan materi. 

Adapun kisi-kisi dari kuesioner tersebut sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel. 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

penyakit 

kronis. 

dalam keluarga 

memiliki peran: 

Economic 

Provider,  

Friend & 

Playmate  

Caregiver, 

Teacher & Role 

Model, Monitor 

and 

disciplinary, 

Protector, 

Advocate, dan 

Resource  

Variabel 

Penelitian 

Indikator  No. Item 

Instrumen 

Peran ayah dalam 

perawatan anak 

dengan penyakit 

kronis 

1. Economic Provider 

(pendukung finansial) 

2. Friend & Playmate 

(Teman bagi anak) 

3. Caregiver (Pemberi 

1, 2, 3, 4, 5 

 

6, 7, 8, 9 

 

10, 11, 12, 13 
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Skala yang digunakan untuk menilai kuisioner diatas 

menggunakan skala likert. Jawaban dari setiap pernyataan yang 

menggunakan skala likert dapat berupa seperti berikut: Selalu (SL), 

Sering (SR), Kadang-kadang (KK), Tidak Pernah (TP) (Sugiyono, 

2014).  

 

3.8. Uji Validitas Instrumen dan Uji Reliabilitas 

3.8.1. Uji Validitas Instrumen  

Menurut Arikunto (2010) bahwa validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas 

tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah.  

Peneliti terlebih dahulu melakukan uji validitas kuesioner. Uji 

validitas dilakukan di ruang perawatan anak RS Dustira kota Cimahi 

karena rumah sakit tersebut mempunyai angka kejadian anak dengan 

penyakit kronis yang kurang lebih sama dengan RSAU Dr. M Salamun 

yaitu 50 anak dalam jumlah rata-rata perbulan, berlatarbelakang rumah 

sakit militer, dan rumah sakit dengan tipe yang sama yaitu rumah sakit 

tipe B. Uji validitas dilakukan  kepada 20 orang ayah dengan rhitung  > 

rtabel  yaitu lebih dari 0,444, bila rhitung  > rtabel  di nyatakan valid bila rhitung  

< rtabel  di nyatakan tidak valid. Pada uji validitas diperoleh hasil jumlah 

soal yang valid 19 dengan nilai rhitung  > rtabel yaitu pada item soal no (2, 

3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 30, 36, 39) dari 40 

perhatian) 

4. Teacher & Role 

Model (Pendidik dan 

teladan) 

5. Monitor and 

disciplinary 

(Pengawas dan 

Pendisiplin) 

6. Protector (Pelindung) 

7. Advocate (Pembela 

kesejahteraan anak) 

8. Resource (Pendukung 

Keberhasilan) 

 

 

14, 15, 16, 17 

 

 

18, 19, 20, 21, 22 

 

 

23, 24, 25, 26 

 

27, 28, 29, 30 

 

31, 32, 33, 34, 35 
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soal. Dan dari soal yang tidak valid 16 soal dengan nilai mendekati r 

tabel pada item soal (1, 5, 7, 12, 19, 21, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 

38, 40) dan telah diperbaiki untuk mewakili setiap indikator pernyataan 

kuisioner. Untuk item soal no (10, 15, 18, 29, 32) dihilangkan karena  
rhitung sangat jauh dengan nilai rtabel dan nomor soal tersebut sudah 

terwakili oleh indikator soal yang lain. Sehingga jumlah pernyataan 

yang digunakan untuk penelitian sebanyak 35 pernyataan. Pada 35 

pernyataan dengan jumlah responden 37 didapatkan hasil 32 dinyatakan 

valid dengan nilai rhitung  > rtabel yaitu >0,325 dan 3 soal dinyatakan tidak 

valid yaitu pada item soal no (1, 17, 29). Item soal tersebut tidak 

dihilangkan karena untuk mewakili setiap indikator pernyataan pada 

kuisioner. 

3.8.2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini berarti sejauh 

mana hasil pengukuran ini tetap konsisten atau tetap sama bila 

dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 

dengan menggunakan  alat ukur yang sama (Notoatmodjo, 2012). 

Untuk mengetahui reliabilitas caranya adalah membandingkan 

nilai r tabel. Dalam uji reliabilitas sebagai nilai r hasil adalah ‘Alpha’. 

Bila r Alpha lebih besar dari 0,6 maka pertanyaan tersebut reliabel 

(Notoatmodjo, 2012). 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen kepada 20 responden 

di RS Dustira didapatkan nilai α cronbach = 0,720 sehingga diperoleh 

kesimpulan bahwa item pernyataan tersebut reliabel.  

 

3.9. Prosedur Penelitian  

Langkah-langkah penelitian bermanfaat untuk mempermudah 

dalam menyelesaikan penelitian adalah sebagai berikut: 

3.9.1. Tahap persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan antara lain : 

a. Menentukan judul penelitian. Setelah ditentukan masalah  yang 

akan diteliti yaitu tentang peran ayah dalam perawatan anak 

dengan penyakit kronis maka peneliti membuat kesepakatan 

dengan dosen pembimbing tentang judul masalah yang akan 

diteliti;  

b. Setelah mendapatkan kesepakatan mengenai judul penelitian, 

peneliti kemudian membuat surat permohonan perizinan penelitian 
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kepada prodi D3 Keperawatan UPI untuk pihak – pihak yang 

terkait dalam penelitian.; 

c. Peneliti melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk 

menentukan jadwal pengambilan data. 

d. Peneliti melakukan studi pendahuluan di RSAU DR M. Salamun, 

menyusun proposal penelitian dan instrumen penelitian, kemudian 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. 

3.9.2. Tahap Pelaksanaan 

a. Pemberian informasi 

Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti menghubungi 

kepala diklat RSAU Dr. M Salamun untuk melakukan persiapan 

baik tempat ataupun sarana dan prasarana yang digunakan untuk 

penelitian. Peneliti melakukan koordinasi dengan pihak rumah 

sakit dan responden untuk diberikan penjelasan maksud  dan 

tujuan, serta persetujuan penelitian.  

Peneliti memberikan surat permohonan dan inform consent. 

Pada saat penelitian semua ayah yang memenuhi kriteria sebagai 

responden setuju untuk dijadikan responden penelitian, selanjutnya 

peneliti memberikan lembar kuesioner penelitian untuk diisi. 

b. Pelaksanaan penelitian/pengumpulan data 

Peneliti menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari responden. Penelitian dilakukan pada tanggal 2-15 

Mei, pengisian kuisioner dilakukan dengan mendatangi langsung 

ruang perawatan anak RSAU DR M. Salamun dengan terlebih 

dahulu mendapatkan izin dari kepala rumah sakit. Setelah itu 

peneliti melakukan pembagian kuesioner, setelah kuesioner 

dibagikan untuk diisi oleh responden, sebelumnya peneliti 

menjelaskan terlebih dahulu tatacara pengisian kuesioner.  

Setelah dipahami oleh responden, responden dipersilahkan 

untuk mengisi kuesioner. Selama pengambilan data, peneliti 

mendampingi responden agar dapat memberikan penjelasan 

terhadap pernyataan yang tidak dimengerti.  

Setelah kuesioner selesai diisi oleh responden, kuesioner 

dikumpulkan oleh peneliti. Semua kuesioner yang dikumpulkan 

ada beberapa yang tidak lengkap, selanjutnya peneliti mendatangi 

langsung responden untuk melengkapi kuesioner. 

c. Pengolahan analisa data 
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Peneliti melakukan pengolahan data hasil dari kuesioner 

menggunakan perangkat lunak komputer. Selanjutnya peneliti 

menganalisis data dan membuat kesimpulan yaitu baik, cukup atau 

kurang. 

3.9.3. Tahap Akhir 

Peneliti memperbaiki hasil karya tulis ilmiah dan mengumpulkan 

karya tulis ilmiah yang telah diperbaiki.  

 

3.10. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data 

3.10.1. Pengolahan Data 

 Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan 

pengolahan data. Proses pengolahan data penelitian sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan Data (Editing)  

  Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan pengecekan 

terhadap kemungkinan kesalahan dalam pengisian daftar 

pertanyaan atau ketidakserasian informasi. Peneliti memeriksa 

kebenaran dan kelengkapan kuesioner yang telah diisi oleh 

responden. Semua kuesioner telah diisi dengan lengkap oleh 

responden. 

b. Pemeriksaan kode (Coding) 

  Data yang diperoleh dari sumber data yang sudah diperiksa 

kelengkapannya kemudian dilakukan pengkodean tertentu untuk 

memudahkan proses pengolahan data. Peneliti mengklarifikasi 

jawaban-jawaban dari responden ke dalam bentuk angka/bilangan. 

Klarifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda/kode berbentuk 

angka. Terdapat beberapa pengkodean dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Penilaian data dengan mengentry data pada Microsoft Excel dan 

menjumlahkan skor masing-masing variabel yang diteliti. Terdiri 

dari pernyataan favorable dan unfavorable. 

Pemberian skoring pada setiap pernyataan favorable: 

Selalu (SL)   = 4 

Sering (SR)   = 3 

Kadang-kadang (KK)  = 2 

Tidak pernah (TP)  = 1 

Pemberian skoring pada setiap pernyataan unfavorable: 

Tidak Pernah (TP)  = 4 

Kadang-kadang (KK)  = 3 

Sering (SR)   = 2 
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Selalu (SL)   = 1 

2) Interpretasi hasil dari peran ayah dinilai dengan skala ordinal yang 

dikategorikan sebagai berikut: 

Baik apabila skor 76-100% = 1 

Cukup apabila skor 56-75% = 2 

Kurang apabila skor <56% = 3 

3) Karakteristik responden diberikan pengkodean seperti usia, 26-35 

tahun (1), 36-45 tahun (2), 46-55 tahun (3). Status marital, Tidak 

menikah (1), Duda (2), Menikah (3). Status pekerjaan, Bekerja (1), 

Tidak Bekerja (2). Jenis pekerjaan, PNS (1), Wiraswasta (2), Swasta 

(3), Buruh (4), dan lama perawatan anak, 3-12 Bulan (1), 13-24 

Bulan (2), 25-36 Bulan (3). 

c. Memasukan data (Data Entry) 

Setelah semua butir terisi penuh dan benar, serta telah melewati 

pengkodean, maka selanjutnya peneliti memproses data agar data 

yang sudah di-entry dapat dianalisis. Data di proses dengan cara 

meng-entry data dari kuisioner ke paket program komputer, 

dengan hal ini peneliti menggunakan perangkat lunak computer. 

d. Pembersihan data (Cleaning)  

 Data dari setiap sumber atau responden yang telah dimasukan, 

dicek kembali untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan kode 

saat memasukkan data responden, kemudian dilakukan pembetulan 

atau koreksi. Proses ini di sebut pembersihan data (data cleaning) 

3.10.2. Analisa Data 

 Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

univariat (analisa deskriptif). Analisa univariat bertujuan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel 

penelitian. (Notoatmodjo, 2012). Analisa univariat dalam penelitian ini 

adalah peran ayah dalam perawatan anak dengan penyakit kronis 

dengan menggunakan analisa distribusi, frekuensi, dan 

persentase.Jawaban pada setiap butir soal dijumlahkan kemudian 

dibandingkan dengan jumlah butir dikalikan 100%. Hasil berupa 

persentase untuk menilai tingkat peran ayah dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

X =
𝑓

𝑛
𝑥 100% 

Keterangan : 

X  : hasil presentase 
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f  : frekuensi hasil pencapaian 

n  : jumlah seluruh butir pernyataan 

Indikator peran ayah dikategorikan menjadi baik, sedang dan cukup, 

kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam kategori yaitu sebagai 

berikut: 

a. Baik : 76-100% apabila jumlah skor yang diperoleh 

responden sebanyak ≥76 

b. Cukup : 56-75% apabila jumlah skor yang diperoleh 

responden antara 56-75 

c. Kurang : <56% apabila jumlah skor yang diperoleh responden 

<56 

 

3.11. Etika Keperawatan 

Menurut Hidayat (2011), etika penelitian meliputi :  

1. Inform Consent 

Inform consent merupakan bentuk persetujuan antara 

penelitian dengan responden penelitian dengan memberikan 

lembar persetujuan. Sebelum melakukan uji validitas maupun 

penelitian, penelitian membagikan lembar persetujuan menjadi 

responden atau Informent Consent terlebih dahulu.  

Tujuan peneliti memberikan lembar Inform consent adalah 

agar responden mengerti maksud dan tujuan penelitian dan 

mengetahui dampaknya. Peneliti membagikan lembar Inform 

consent kepada ayah yang memiliki anak dengan penyakit kronis 

di ruang perawatan anak. Seluruh responden bersedia menjadi 

responden penelitian dan menandatangani lembar persetujuan. 

2. Ananomity (Tanpa Nama) 

Pada saat mengisi kuesioner, baik saat uji validitas maupun 

penelitian semua responden yaitu ayah yang memiliki anak dengan 

penyakit kronis hanya mencantumkan inisial namanya saja 

sehingga identitas responden terjaga. 

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Semua informasi yang telah dikumpulkan oleh responden 

kepada peneliti baik identitas maupun hasil penelitian dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti. 

 


