
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 

menggunakan pendekatan cross sectional. Variabel yang diambil dalam 

penelitian ini yaitu pengetahuan dan perilaku kadarzi (keluarga sadar gizi) 

sebagai variabel bebas dan anemia ibu hamil sebagai variabel terikat. Teknik 

pengumpulan data ini menggunakan metode survey dengan kuesioner 

terstruktur dan pengukuran kadar Hb. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini di Puskesmas Sambi I Kabupaten Boyolali 

dengan pertimbangan dari survei pendahuluan yaitu prevalensi ibu hamil 

yang anemia di wilayah ini cukup tinggi pada tahun 2016 sebanyak 43,1% 

dibandingkan dengan Riskesdas 2013 sebesar 37,1% dan belum adanya 

presentase kadarzi serta belum ada penelitian tentang hubungan 

pengetahuan dan perilaku kadarzi terhadap kejadian anemia ibu hamil. 

Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan seperti pada Tabel 3. 

Tabel 3  
Waktu Penelitian 

Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Survei pendahuluan             

Menyusun proposal             

Pengambilan data             

Pengolahan data             

Analisis data             

Penyusunan skripsi             
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah semua ibu hamil di 

Puskesmas Sambi I Kabupaten Boyolali trimester 2 dan trimester 3 

yaitu sebanyak 54 orang yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. 

a.  Kriteria Inklusi 

1) Ibu hamil bersedia menjadi responden 

2) Ibu hamil yang tidak memiliki bayi dan balita pada trimester 2 

dan trimester 3 

3) Ibu hamil yang tidak mengalami pendarahan selama satu 

bulan terakhir 

4) Ibu hamil dalam keadaan tidak sakit 

5) Ibu hamil yang dapat berkomunikasi dengan baik 

b. Kriteria Ekslusi  

1) Ibu hamil pindah tempat tinggal 

2) Ibu hamil yang mengundurkan diri saat pengambilan data 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan populasi 

terbatas dengan menggunakan rumus Lameshow (1997). 

n  =  z2 
1-α / 2  P (1-P) N 

            d2 (N-1) + z2
1-α /2 P (1-P) 

n   =          1,96 2 × 0,431 (1-0,431) × 54 

      0,12 (54-1) + 1,962 x 0,431  (1-0,431) 

n =   34,5 dibulatkan menjadi 35 orang 

Keterangan : 

n : Besar sampel  yang diperlukan 

z : Nilai distribusi normal pada tingkat kemaknaan 95 % (1,96) 
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P : Proporsi anemia ibu hamil di Puskesmas Sambi I 2016 43,1% (0,431) 

N : Besar populasi 

d : Derajat ketepatan pendugaan besar sampel = 0,1 (10%) 

Berdasarkan sampel diatas diperkirakan drop out 10%, maka 

  
   

        
 

  
    

       
 = 37,77 = 38 sampel  

Hasil perhitungan besar sampel menunjukkan bahwa jumlah sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 38 orang. 

3. Teknik Sampling 

Teknik penarikan sampel untuk penelitian ini menggunakan Simple 

Random Sampling yaitu dengan cara membuat daftar nama populasi yang 

berjumlah 54 ibu hamil kemudian mengacak nama dari seluruh sampel 

menggunakan sistem undian. Undian yang pertama jatuh menjadi sampel 

yang pertama dan seterusnya untuk mendapatkan 38 sampel ibu hamil 

sebagai responden. 

D. Variabel dan Definisi Operasional 

Vaiabel penelitian: 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan perilaku kadarzi 

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kejadian anemia ibu hamil 
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Tabel 4 
Definisi Operasional 

 

No Variabel Definisi Operasional Parameter Skala 

1 Pengetahuan 
Kadarzi 
(Keluarga 
Sadar Gizi 

Pemahaman ibu hamil 
terhadap pertanyaan 
mengenai 3 indikator 
kadarzi untuk keluarga 
ibu hamil yang tidak 
mempunyai bayi dan 
balita meliputi  
mengkonsumsi beraneka 
ragam makanan, 
menggunakan garam 
beryodium dan 
meminum suplemen gizi 
yaitu tablet Fe dengan 
cara wawancara 
menggunakan kuesioner 
yang berisi 20 
pertanyaan dengan 
memilih jawaban benar 
atau salah. 

1. Baik jika 
jumlah 
jawaban 
benar dibagi 
jumlah semua 
soal dikali 
100% 
hasilnya 
≥75% 

2. Kurang jika 
jumlah 
jawaban 
benar dibagi 
semua soal 
dikali 100% 
hasilnya 
<75% >80% 
(Budiman dan 
Agus, 2013). 

Nominal 

2 Perilaku 
Kadarzi 
(Keluarga 
Sadar Gizi) 

Perilaku yang dilakukan 
ibu hamil meliputi 3 
indikator kadarzi untuk 
keluarga dengan ibu 
hamil yang tidak 
mempunyai bayi dan 
balita yaitu 
mengkonsumsi beraneka 
ragam makanan, 
menggunakan garam 
beryodium dan 
mengkonsumsi 
suplemen gizi yaitu tablet 
Fe dengan wawancara 
dan observasi 
menggunakan kuesioner 
yang berisi 10 
pertanyaan. 

1. Kadarzi, jika 3 
indikator 
kadarzi 
dilakukan. 

2. Tidak Kadarzi, 
jika < 3 
indikator 
kadarzi yang 
dilakukan 
(Depkes RI, 
2007). 

Nominal 

3 Kejadian 
Anemia 

Kondisi seorang ibu 
hamil yang memiliki 
kadar Hb yang rendah 
yaitu < 11 g/dl dengan 
pengukuran 
menggunakan  metode 
cyanmethemoglobin 
yang diperiksa petugas 
laboratorium di 
Puskesmas Sambi I. 

1. Ibu hamil 
tidak anemia 
jika kadar Hb 
≥ 11 g/dl 

2. Ibu hamil 
anemia jika 
kadar Hb < 11 
g/dl (Depkes 
RI, 2000). 

Nominal 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Penjelasan pengumpulan data dengan instrumen 

penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sampel. 

Data yang diambil meliputi data persetujuan menjadi responden, data 

identitas responden, data pengetahuan kadarzi, data perilaku kadarzi 

dengan menggunakan kuesioner dan pengukuran kadar Hb dengan 

menggunakan metode cyanmethemoglobin. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder berupa gambaran umum dan data mengenai 

jumlah ibu hamil yang ada di Puskesmas Sambi I Kabupaten Boyolali. 

2. Cara Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh dengan cara: 

1) Cara pengumpulan data untuk persetujuan menjadi responden dan 

identitas responden dengan pengisian kuesioner yang telah 

disediakan. 

2) Data pengetahuan kadarzi (keluarga sadar gizi) dengan 

menggunakan kuesioner pertanyaan yang berisi 3 indikator kadarzi 

dengan cara wawancara. 

3) Data perilaku kadarzi (keluarga sadar gizi) dengan menggunakan 

kuesioner yang berisi 3 indikator kadarzi yaitu: 
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a) Mengkonsumsi beraneka ragam makanan dengan recall 24 

jam. 

b) Menggunakan garam beryodium dengan menguji garam yang 

ada dirumah ibu hamil dengan tes iodina. 

c) Meminum suplemen gizi yaitu tablet Fe dengan cara melihat 

buku KIA. 

4) Data anemia ibu hamil didapat dari hasil pengukuran kadar Hb 

dengan menggunakan metode cyanmethemoglobin yang dilakukan 

oleh petugas laboratorium Puskesmas Sambi I Kabupaten Boyolali. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder berupa gambaran umum Puskesmas Sambi I 

Kabupaten Boyolali dan jumlah ibu hamil yang diperoleh dengan cara 

mengumpulkan data ibu hamil yang berada dibawah wilayah kerja 

Puskesmas Sambi I Kabupaten Boyolali dengan mengutip data medik 

ibu hamil. 

3. Instrumen Penelitian 

Alat yang digunakan dalam pengambilan data yaitu: 

a. Kuesioner 

Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner persetujuan 

dari sampel sebagai responden yang akan diteliti, kuesioner identitas 

responden, pengetahuan kadarzi dan perilaku kadarzi. 

Tabel 5 
Kisi-kisi Kuesioner Pengetahuan Kadarzi 

Kisi-kisi No Pertanyaan 

Makan beraneka ragam 1-7 
Menggunakan garam beryodium 8-14 
Minum suplemen gizi sesuai anjuran 15-20 
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Tabel 6 
Kisi-kisi Kuesioner Perilaku Kadarzi 

Kisi-kisi No Pertanyaan 

Makan beraneka ragam 1-4 
Menggunakan garam beryodium 5-8 
Minum suplemen gizi sesuai anjuran 9-10 

 

1. Kuesioner Perilaku Kadarzi  

Makan beraneka ragam makanan yaitu ibu hamil mengkonsumsi 

makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah setiap hari dengan 

cara melihat hasil recall 24 jam. 

a) Baik: Apabila hasil asupan makanan responden sesuai 

kebutuhan dan jenis makanan yang dikonsumsi terdiri dari 

triguna makanan. 

b) Belum baik: Apabila hasil asupan makanan responden tidak 

sesuai kebutuhan dan jenis makanan yang dikonsumsi terdiri 

dari triguna makanan. 

Menggunakan garam beryodium yaitu keluarga yang menggunakan 

garam beryodium untuk memasak setiap hari dipantau dengan cara 

responden menyediakan garam yang digunakan setiap hari 

sebanyak satu sendok teh, kemudian ditetesi iodina. 

a) Baik: Garam berubah warna ungu setelah dites iodina 

b) Belum baik: Garam tidak berubah warna ketika dites iodina  

Meminum suplemen gizi berupa kapsul tambah darah (tablet Fe) 

untuk ibu hamil selama kehamilan sesuai dengan aturan. 

a) Baik: Apabila responden menerima tablet Fe dan meminum 

tablet Fe sesuai anjuran 

b) Belum baik: Apabila responden menerima tablet Fe dan tidak 

meminum tablet Fe sesuai anjuran 
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a. Metode cyanmethemoglobin 

Metode cyanmethemoglobin yaitu metode dimana hemoglobin 

dioksidasi oleh kalium ferrosianida menjadi methemoglobin yang 

kemudian bereaksi dengan ion sianida membentuk 

cyanmethemoglobin yang berwarna merah. Intensitas warna dibaca 

dengan spektrofotometer dan dibandingkan dengan standar. Karena 

yang membandingkan alat elektronik, maka hasilnya lebih objektif. 

Prosedur pemeriksaan dengan metode cyanmethemoglobin 

menggunakan reagen larutan kalium ferrosianida (K3Fe(CN)6 0.6 

mmol/l dan larutan kalium sianida (KCN) 1.0 mmol/l dengan alat-alat 

pipet darah, tabung cuvet dan spektrofotometer. 

Langkah metode ini yaitu masukkan campuran reagen 

sebanyak 5 ml ke dalam cuvet, pengambilan darah vena dengan cara 

memasang tali pembendung (turniket) kira-kira 10 cm di atas lipat siku 

pada bagian vena median cubital atau cephalic, bersihkan kulit pada 

bagian yang akan diambil dengan kapas alkohol 70%, tusuk bagian 

vena, volume darah yang diambil kira-kira 3x jumlah serum atau 

plasma, untuk membaca hasilnya menggunakan spektrofotometer 

(Supariasa, 2001). 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan penelitian pendahuluan dengan melihat data sekunder 

ibu hamil di Puskesmas Sambi I Kabupaten Boyolali.  

b. Mengurus surat ijin penelitian ke Dinas Kesehatan Kabupaten 

Boyolali. 

b. Koordinasi dengan kepala Puskesmas, bidan koordinator serta 

ahli gizi Puskesmas yang terlibat dalam penelitian. 
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c. Mempersiapkan form kuesioner persetujuan menjadi responden, 

form identitas responden, form pengetahuan kadarzi, form 

perilaku kadarzi, form pemeriksaan Hb, serta persiapan 

laboratorium. 

d. Menguji coba kuesioner kepada 30 ibu hamil di Puskesmas Sambi 

II Kabupaten Boyolali karena memiliki letak geografis wilayah dan 

karakteristik responden yang sama dengan responden penelitian 

untuk menguji beda item. Hasilnya dari 30 soal pertanyaan, 

sebanyak 20 butir pertanyaan pengetahuan memiliki nilai >0,3 

maka pertanyaan tersebut dianggap valid dengan alfa cronbach’s 

0,865 yang berarti kuesioner pengetahuan ini handal (Azwar, 

2014). 

2. Tahap  Pelaksanaan 

a. Pendataan populasi dengan melihat data ibu hamil yang diberikan 

oleh ahli gizi tempat penelitian berlangsung. 

b. Menentukan sampel penelitian yang dilakukan pertama kali yaitu 

menyaring populasi yang termasuk kriteria insklusi dan eksklusi. 

Penentuan sampel dilakukan dengan simple random sampling 

dengan cara membuat daftar nama populasi kemudian mengacak 

nama dari seluruh sampel menggunakan sistem undian. Undian 

yang pertama jatuh menjadi sampel yang pertama dan 

seterusnya untuk mendapatkan sampel sesuai dengan jumlah 

yang telah ditetapkan sehingga mendapat 38 sampel. 

c. Meminta kesediaan responden untuk menjadi sampel penelitian 

dengan penandatanganan formulir pernyataan persetujuan 

menjadi responden. 

d. Melakukan pengambilan data dengan cara: 
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1) Responden dibacakan naskah penjelasan penelitian oleh 

peneliti mengenai tahap-tahap pengambilan data dan 

pengisian kuesioner. 

2) Ibu hamil yang bersedia menjadi responden menandatangani 

lembar persetujuan menjadi responden. 

3) Mewawancarai responden untuk mengisi data identitas 

responden. 

4) Mewawancarai responden untuk menjawab pertanyaan benar 

salah tentang pengetahuan kadarzi. 

5) Mewawancarai responden untuk menjawab pertanyaan 

perilaku kadarzi dan meminta sampel garam responden untuk 

di tes dengan iodina tes. 

6) Melakukan pengambilan darah untuk pemeriksaan kadar Hb 

oleh petugas. 

3. Tahap Penyelesaian 

a. Melakukan pengecekan data kuesioner 

b. Melakukan analisis data dengan perangkat komputer 

c. Menyusun laporan penelitian dan pembahasan dalam bentuk 

draft. 

d. Menyusun draft laporan dalam bentuk skripsi. 

G. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data 

dengan urutan sebagai berikut (Notoatmodjo, 2005). 

a. Seleksi Data (Editing) 

Melakukan pengecekan dan pemeriksaan data kuesioner 

untuk memastikan semua pertanyaan berupa identitas responden 
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meliputi tanggal penelitian, no responden, alamat, jumlah anggota 

keluarga, nama ibu hamil, umur/ tanggal lahir, pekerjaan, 

pendidikan, pendapatan, nama suami, pekerjaan suami, 

pendidikan suami, pendapatan, data pengetahuan kadarzi, data 

perilaku kadarzi serta hasil ukur kadar Hb sudah terisi dan tidak 

terdapat kekeliruan. 

b. Skoring 

Skoring adalah suatu proses pengubahan jawaban 

kuesioner menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif 

dari suatu jawaban terhadap item dengan kuesioner. Data yang di 

skoring adalah data pengetahuan kadarzi dan perilaku kadarzi. 

Tabel 7 
Skoring Variabel 

No Variabel Klasifikasi Nilai 

1 Pengetahuan 
Kadarzi 

Jawaban Benar 1 
Jawaban Salah 0 

2 Perilaku 
Kadarzi 

Melakukan indikator kadarzi 
Tidak melakukan indikator kadarzi 

1 
0 

 
Semua jawaban benar pada kuesioner pengetahuan 

kadarzi dijumlahkan kemudian hasilnya baik jika ≥75% jawaban 

benar dan kurang jika <75% jawaban benar. Skoring perilaku 

kadarzi dikatakan kadarzi apabila hasil melakukan 3 indikator 

kadarzi dan tidak kadarzi jika <3 melakukan indikator kadarzi. 

c. Koding 

Setelah semua diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan 

pengkodean yakni dengan mengubah data berbentuk kalimat atau 

huruf menjadi data angka atau bilangan. Pembuatan kode 

dilakukan sebagai persiapan pemasukan data kedalam master 
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tabel. Pemberian kode jawaban responden mengikuti kode yang 

telah ditentukan dilembar kuesioner. 

Tabel 8 
Koding Variabel 

No Variabel Klasifikasi Kode 

1 Pengetahuan 
Kadarzi 
 

Baik ≥75% Jawaban benar 1 
Kurang <75% Jawaban benar 
(Sumber: Budiman dan Agus, 
2013) 

0 

2 Perilaku 
Kadarzi 
 

Kadarzi jika 3 indikator kadarzi 
dilakukan. 
Tidak Kadarzi jika < 3 indikator 
kadarzi yang dilakukan 
(Sumber: Depkes RI, 2007) 

1 
0 

3 Anemia Tidak Anemia, Kadar Hb ≥ 11 
g/dl 
Anemia, Kadar Hb < 11 g/dl 
(Sumber: Depkes RI 2000) 

1 
0 

 
d. Entry 

Data pengetahuan kadarzi, data perilaku kadarzi serta data 

anemia ibu hamil yang sudah dilakukan pengkodean akan dientri 

dengan menggunakan software statistik agar dapat melakukan 

analisis data. 

e. Tabulating 

Kegiatan pengecekan kembali dan mengelompokkan data 

sesuai dengan tujuan atau kriteria. Data pengetahuan kadarzi, data 

perilaku kadarzi serta data anemia ibu hamil yang telah dientri 

kemudian dilakukan pengecekan kembali, hal ini dilakukan untuk 

menghindari kesalahan. 

f. Cleaning 

Kegiatan pengecekan kembali data pengetahuan kadarzi, 

perilaku kadarzi serta anemia ibu hamil untuk melihat kemungkinan-

kemungkinan adanya kesalahan kode, ketidaklengkapan yang 

kemudian dilakukan pembetulan atau koreksi. 



39 
 

g. Pengolahan Data 

Melakukan pengolahan data hasil kuesioner yaitu data 

pengetahuan kadarzi, data perilaku kadarzi serta data anemia ibu 

hamil dengan menggunakan program komputer. 

2. Teknik Analisis Data 

a. Data Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Analisis ini 

menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel 

seperti data karakteristik sampel, data pengetahuan kadarzi, data 

perilaku kadarzi dan data anemia bu hamil.  

b. Data Bivariat 

Data yang telah dilakukan analisis univariat, selanjutnya 

dianalisa secara bivariat antara variabel bebas (independent) yaitu 

data pengetahuan dan perilaku kadarzi serta variabel terikat 

(dependent) yaitu data anemia ibu hamil dengan uji Chi-Square 

untuk menjawab hipotesis. Analisa ini menggunakan perangkat 

komputer dengan software SPSS. Pengambilan keputusan dengan 

tingkat kepercayaan 95 % yaitu: 

1) Jika p-value < 0,05, maka Ho ditolak artinya terdapat hubungan 

antara pengetahuan dan perilaku kadarzi dengan kejadian 

anemia ibu hamil di Puskesmas Sambi I Kabupaten Boyolali. 

2) Bila p-value ≥ 0,05, maka Ho diterima artinya tidak terdapat 

hubungan antara pengetahuan dan perilaku kadarzi dengan 

kejadian anemia ibu hamil di Puskesmas Sambi I Kabupaten 

Boyolali.  
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Uji pada penelitian ini juga melihat seberapa besar pengaruh 

dari pengetahuan dan perilaku kadarzi terhadap kejadian anemia 

pada ibu hamil. Ukuran asosiasi yang digunakan adalah Odds Ratio 

(OR) yaitu perbandingan antara proporsi kelompok terpapar dengan 

proporsi kelompok yang tidak terpapar yang menunjukkan berapa 

sering terdapat pajanan pada kelompok kasus dibandingkan pada 

kelompok kontrol (Nurastrini dan Kartini, 2014). Rancangan tabulasi 

silang penelitian ini adalah sebagai berikut (Sastroasmoro dan Ismail, 

2008) : 

Tabel 9 
Rancangan Tabulasi Silang 

Faktor resiko 
Efek 

Jumlah 
Ya (+) Tidak (-) 

Ya (+) A B A + B 
Tidak (-) C D C + D 

 
                 Odd Ratio (OR) = AD/BC 

c. Interpretasi 

Odd Ratio (OR) adalah ukuran asosiasi paparan (faktor risiko) 

dengan kejadian penyakit, dihitung dari angka kejadian penyakit pada 

kelompok beresiko (terpapar faktor resiko) dibanding angka kejadian 

penyakit pada kelompok yang tidak beresiko (tidak terpapar faktor 

resiko). Odd Ratio (OR) diperlukan nilai signifikansi atau yang disebut 

juga p value. P value pada odds ratio juga harus memperhatikan taraf 

signifikansi atau interval kepercayaan (Confidence Interval) yang 

dikehendaki, yang akan menentukan apakah OR tersebut bermakna 

atau tidak dengan parameter sebagai berikut: 

1) Nilai OR ditunjukkan dengan nilai estimate yang artinya berapa 

kali lipat mengalami resiko pada kelompok kasus. 
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2) Nilai OR < 1 artinya bersifat protektif 

Nilai OR = 1 artinya tidak ada beda atau tidak ada pengaruh 

Nilai OR > 1 artinya bersifat resiko 

Untuk hasil nilai OR yang bersifat protektif (karena nilainya <1) 

maka cara membaca hasilnya adalah bisa dengan dibalik yaitu 

menjadikan nilai tersebut 1/OR nya. 

3) Nilai Common Odds Ratio Lower Bound dan Upper Bound 

menunjukkan batas atas dan batas bawah OR, yang artinya pada 

kelompok kasus lebih beresiko paling besar berapa kali lipat 

untuk menderita penyakit dibanding dengan kelompok kontrol, 

Akurasi data estimasi tersebut dinyatakan sebagai Convidence 

Interval (CI) yaitu nilai range yang melalui nilai aktual yang terjadi 

pada populasi, Confidence Interval yang lebar menunjukkan 

presisi yang kurang baik, demikian sebaliknya. Confidence 

Interval (CI) dikatakan konsisten (yang berarti signifikan/ 

bermakna) apabila lebar presisi tidak ada yang melewati angka 1 

(Hidayat, 2012). 

 


