
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat analitik yang 

menggunakan pendekatan cross sectional. Pendekatan cross sectional adalah 

suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor 

risiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data 

sekaligus pada suatu saat (Notoatmodjo, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk 

mencari hubungan antara tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan keluarga, 

dan peran petugas kesehatan sebagai variabel bebas dengan pengetahuan ibu 

tentang Makanan Pendamping ASI sebagai variabel terikat yang masing-

masing datanya dikumpulkan dalam satu waktu yang sama. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2019 di wilayah kerja 

Puskesmas Colomadu I, Karanganyar Jawa Tengah. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki 

baduta usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Colomadu I, 

Karanganyar dengan jumlah  ibu 816. 



25 

 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah diambil dari ibu yang memiliki 

bayi usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Colomadu, Karanganyar.  

Besar sampel dapat dihitung berdasar perhitungan rumus : 

𝑛 =

(Z
1−

∝
2

2  ) ×  p ×  q

d2 × (N − 1) + (Z
1−

∝
2

2  ) ×  p ×  q
 

Keterangan : 

n : Jumlah sampel minimal 

Z : Koefisien kurva normal pada tingkat kemaknaan 95% (Z tabel= 1.96)  

P : Proporsi variable dependen, perkiraan dari proporsi 13,5%  

    Nuranitha (2013) 

q   : 1 – p 

d2  : Presisi penduga ( 0,05 ) / kesalahan menaksir 5 % 

N   : Jumlah populasi 

Berdasarkan rumus di atas maka dengan populasi sebanyak  orang, 

diperoleh jumlah sampel minimal : 

𝑛 =
816 (1,962)  ×  0,135 (1 − 0,135)

(0,052)  ×  (816 − 1)  +  (1,962)  × (1 − 0,135)  ×  0,135 
 

𝑛 =
366,099

2,038 +  0,449
 

𝑛 =
366,099

2,487
 =  147,206    ~    147 
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Untuk mengantisipasi tidak terpenuhinya jumlah responden saat 

pengambilan data atau efek non respon, maka peneliti menambah jumlah 

subjek dalam penelitian dengan rumus sebagai berikut : 

𝑛′ =  
𝑛

1 − 𝑓
 

Keterangan : 

n’ : ukuran sampel non respon 

n : ukuran sampel asli 

1-f : perkiraan  proporsi yang drop out, yang diperkirakan 10% (f =0,1) 

𝑛′ =
147

1 − 0,1
 

𝑛′ =  
147

0,9
= 𝟏𝟔𝟑 𝒐𝒓𝒂𝒏𝒈 

Hasil dari perhitungan, diperoleh hasil akhir sampel minimal dalam 

penelitian ini adalah 163 ibu yang memiliki baduta usia 6-24 bulan.  

3. Teknik Pengambilan Sampel 

  Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

proportional sampling. Pengambilan sampel dilakukan secara proporsi 

dengan mengambil sampel dari setiap wilayah yang ditentukan agar 

seimbang dengan banyaknya jumlah sampel dalam masing-masing wilayah. 

Pembagian sampel dari masing-masing desa di wilayah kerja Puskesmas 

Colomadu I menggunakan rumus (Sugiyono, 2012):  

  𝑛 =
𝑥

𝑁
𝑥 𝑁1 
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Keterangan: 

n  = jumlah sampel setiap desa 

N  = total populasi secara keseluruhan 

x  = jumlah populasi di setiap wilayah 

N1 = besar sampel 

Berdasar rumus diatas maka besar sampel pada masing-masing desa 

di wilayah kerja Puskesmas Colomadu I adalah sebagai berikut:  

Tabel 2. Jumlah sampel pada setiap desa di wilayah kerja Puskesmas 

Colomadu I 

No Desa 

Jumlah ibu 

yang 

memiliki 

bayi usia 6-

24 bulan 

Hitungan 

Sampel 

Sampel per 

desa 

1 Ngasem 137 137/816 x 163 27 

2 Bolon 183 183/816 x 163 36 

3 Malangjiwan 249 249/816 x 163 50 

4 Gawanan 143 143/816 x 163 29 

5 Paulan   75    75/816 x 163 15 

6 Gajahan   29    29/816 x 163   6 

          Total                             816                                                  163 

Kriteria responden yang akan digunakan ada 2 yaitu kriteria inklusi 

dan eksklusi yang meliputi:  

a. Kriteria Inklusi  

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Ibu yang memiliki baduta berusia 6-24 bulan di wilayah kerja 

Puskesmas Colomadu I. 

2) Ibu yang berdomisili di desa Colomadu.  

3) Ibu yang bersedia menjadi responden dari penelitian 
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4) Ibu yang memeriksakan anaknya ke Posyandu wilayah Puskesmas 

Colomadu I. 

b. Kriteria eksklusi 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Ibu yang tidak bisa membaca dan menulis. 

2) Ibu yang tidak bersedia menjadi responden dari penelitian. 

 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

a. Variabel Bebas (Independen Variabel) 

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi sebab adanya 

perubahan pada variabel terikat. Pada penelitian ini, variabel bebasnya 

adalah tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan keluarga, dan peran 

petugas kesehatan 

b. Variabel Terikat (Dependen Variabel) 

Variabel terikat yaitu variabel yang akan berubah akibat 

perubahan variabel bebas. Pada penelitian ini variabel terikatnya adalah 

pengetahuan ibu tentang Makanan Pendamping ASI pada baduta usia 

6-24 bulan. 

2. Definisi Operasional Variabel  

a. Tingkat Pendidikan  

 Adalah pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh ibu hingga 

mendapat ijazah 
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1) Alat ukur : Kuesioner 

2) Cara ukur : Angket 

3) Skala  : Ordinal 

4) Hasil Ukur : (0) Pendidikan Rendah (Tidak sekolah, SD dan SMP) 

   : (1) Pendidikan Tinggi (SMA-Pendidikan Lanjut)   

           (Arikunto, 2010) 

b. Pekerjaan 

 Adalah kegiatan yang dilakukan ibu setiap hari untuk mencari nafkah 

atau membantu penghasilan keluarga. 

1) Alat ukur : Kuesioner 

2) Cara ukur : Angket 

3) Skala  : Nominal 

4) Hasil Ukur : (0) Tidak Bekerja 

   : (1) Bekerja 

c. Pendapatan Keluarga 

 Adalah jumlah pendapatan tetap dan sampingan dari suami dan istri 

yang bekerja dalam 1 bulan. 

1) Alat ukur : Kuesioner 

2) Cara ukur : Angket 

3) Skala  : Ordinal 

4) Hasil Ukur : (0) Rendah  ≤ (Rp. 1.500.000,-) 

      : (1) Tinggi   > (Rp. 1.500.000,-)    (BPS 2015) 
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d. Peran petugas kesehatan 

 Adalah kegiatan dalam bentuk pemberian edukasi dan informasi yang 

diberikan petugas kesehatan terhadap ibu tentang MP-ASI untuk baduta 

usia 6-24 bulan yang nantinya mampu meningkatkan pengetahuan ibu. 

1) Alat ukur : Kuesioner 

2) Cara ukur : Angket 

3) Skala  : Nominal 

4) Hasil Ukur : (0) Tidak Mendukung (skor ≤ 4 median) 

   : (1) Mendukung (skor > 4 median)  

(Sharma dan Jain, 2014) 

e. Pengetahuan Ibu tentang Makanan Pendamping ASI 

 Adalah pemahaman informasi yang  diperoleh ibu tentang Makanan 

Pendamping ASI (mencakup: pengertian, tujuan, manfaat, jenis-jenis, 

pola pemberian, dan waktu pemberian MP-ASI serta status gizi bayi) 

1) Alat ukur : Kuesioner 

2) Cara ukur : Angket 

3) Skala  : Ordinal 

4) Hasil Ukur : (0) Kurang Baik (skor ≤ 9 median) 

   : (1) Baik (skor > 9 median)  (Sharma dan Jain, 2014) 

E. Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif 

yang diperoleh langsung dari hasil kuesioner. 
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2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

obyek penelitian oleh peneliti. Data primer diperoleh dari hasil 

wawancara menggunakan kuesioner tentang pengetahuan ibu mengenai 

makanan pendamping ASI yang dibagikan pada responden. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung 

dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan 

dari data jumlah ibu yang memiliki bayi usia 6-24 bulan di wilayah 

kerja Puskesmas Colomadu I, Karanganyar. 

3. Cara Pengumpulan Data  

a. Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. 

Kuesioner adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel 

yang akan diteliti yaitu tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan 

keluarga, dan peran petugas kesehatan.  

b. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

1) Uji Validitas 

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur 

itu benar-benar mengukur apa yang diukur (Notoatmodjo, 2012). 

Uji validitas dilakukan pada 30 ibu yang memiliki baduta usia 6-24 

bulan di Puskesmas Colomadu II yang memiliki kejadian angka 
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kejadian bawah garis merah yang hampir sama  dengan  Puskesmas 

Colomadu I. Uji validitas dapat menggunakan rumus Pearson 

Product Moment, yaitu: 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑛(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑛. ∑ 𝑋
2

− (∑ 𝑌)
2

}{𝑛. ∑ 𝑌
2

− (∑ 𝑋)
2

}

     

Keterangan: 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 : koefisien korelasi 

∑Xi  : Jumlah skor item 

∑Yi  : Jumlah skor total (item) 

n  : Jumlah responden 

Instrumen penelitian dengan taraf signifikasi 0,05 

dinyatakan valid apabila r hitung > r tabel dan dinyatakan tidak valid 

apabila r hitung < r tabel (Hidayat, 2010). Uji validitas dilakukan 

pada 30 ibu yang memiliki bayi usia 6-24 bulan sehingga nilai r tabel 

(0,361). Pada penelitian ini, variabel yang diuji validitas adalah 

pengetahuan tentang MP-ASI dan peran petugas kesehatan. Hasil uji 

validitas yaitu pengetahuan responden tentang MP-ASI pada 21 

pertanyaan diperoleh 17 pertanyaan diataranya valid dengan r hitung 

(0,369-0,823>0,361) sedangkan pertanyaan tidak valid diperoleh r 

hitung (0,265-0,334<0,361) sehingga pertanyaan yang tidak valid 

tidak digunakan. Sedangkan untuk hasil uji validitas tentang peran 

petugas kesehatan pada 13 pertanyaan diperoleh 7 pertanyaan yang 

valid dengan r hitung (0,406-0,579>0,361) sedangkan pertanyaan 
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tidak valid diperoleh r hitung (0,190-0,355<0,361) sehingga 

pertanyaan yang tidak valid tidak digunakan. 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalakan 

(Notoatmodjo, 2012). Menurut Arikunto (2010) jenis pertanyaan 

dengan Dis-kontinum misalnya soal obyektif dengan skor nol dan 

satu, maka uji reliabilitasnya menggunakan rumus KR-20 yaitu: 

𝑟11 =  (
𝑘

𝑘 − 1
) (

𝑉𝑡 − ∑ 𝑝𝑞

𝑉𝑡
) 

Keterangan: 

r11  = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

Vt = Varians total 

p  = Proporsi subjek yang menjawab betul pada seseuatu butir 

    (proporsi subjek yang mendapatkan skor 1) 

p  = 
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑦𝑒𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑠𝑘𝑜𝑟 1

𝑁
 

q  = 
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑦𝑒𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑠𝑘𝑜𝑟 0

𝑞=1−𝑝
 

Instrumen penelitian dikatakan reliabel bila koefisien 

realibilitasnya (r11) lebih besar dari r tabel, atau r hitung >0,361. 

Instrumen penelitian dikatakan reliabel bila koefisien 

realibilitasnya (r11) lebih besar dari r tabel, atau r hitung >0,361. 

Hasil realibilitas pertanyaan pengetahuan tentang MP-ASI 
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diperoleh nilai alpha 0,792 dan untuk pertanyaan tentang peran 

petugas kesehatan diperoleh nilai alpha 0,591 sedangkan nilai r 

tabel = 0,361, karena nilainya lebih dari 0,361 maka butir 

pertanyaan adalah reliabel. 

c. Teknik Pengumpulan Data  

Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan 

lembar pernyataan persetujuan dan membagikan lembar kuesioner pada 

ibu yang memiliki baduta usia 6-24 bulan, kemudian menjelaskan 

tentang cara pengisiannya. Responden diminta untuk mengisi kuesioner 

sampai selesai dan kuesioner diambil pada saat itu juga oleh peneliti. 

4. Langkah-langkah Penelitian 

a. Tahap Persiapan 

Tahap Persiapan dimulai pada bulan Agustus 2018-Februari 

2019 dengan melakukan perizinan, survei pendahuluan, pembuatan 

proposal, dan melakukan seminar proposal. 

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2019 di wilayah kerja 

Puskesmas Colomadu I Karanganyar. Pada tahap ini peneliti 

melakukan: 

1) Peneliti mengajukan permohonan izin kepada KESBANGPOL 

Karanganyar, BAPEDA Karanganyar dan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Karanganyar. Setelah mendapat izin, kemudian 
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menyerahkan surat rekomendasi penelitian kepada Kepala 

Puskesmas Colomadu I. 

2) Peneliti meminta jadwal posyandu di wilayah kerja Puskesmas 

Colomadu I, setelah itu meminta daftar nama ibu yang memiliki 

baduta usia 6-24 bulan dengan melihat daftar absen yang hadir 

waktu posyandu berlangsung, kemudian peneliti mengundi nama 

ibu tersebut untuk dirandom agar diperoleh sampel penelitian saat 

itu juga. 

3) Setelah dilakukan penimbangan berat badan anaknya di posyandu, 

peneliti kemudian meminta responden untuk mengisi kuesioner 

penelitian. 

4) Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dan dibantu dengan 

enumerator yang sebelumnya telah diberi pengarahan dan 

penjelasan mengenai kriteria responden penelitian dan prosedur 

pengambilan data dilokasi penelitian. 

c. Tahap Penyelesaian 

1) Pengolahan data dengan komputer yang meliputi tahapan editing, 

coding, scoring, entry dan tabulating. 

2) Menganalisis hubungan dari variabel-variabel yang diteliti. 

3) Penyusunan laporan yang meliputi hasil, pembahasan, dan 

kesimpulan penelitian. 

4) Ujian skripsi dan penyelesaian laporan. 
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F. Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah. Tahapan pengolahan data: 

1. Editing, yaitu memeriksa kelengkapan, kejelasan makna jawaban 

konsistensi, maupun kesalahan antar jawaban dilakukan pada saat 

pembuatan kuesioner. 

2. Scoring, dengan memberikan skor pada jawaban pertanyaan dari setiap 

variabel yang diteliti. 

3. Coding, yaitu memberikan kode-kode untuk memudahkan proses 

pengolahan data pada variabel. 

Coding dalam penelitian ini yaitu : 

a) Tingkat Pendidikan : (0) Pendidikan Rendah 

     : (1) Pendidikan Tinggi 

b) Pekerjaan   : (0) Tidak Bekerja 

     : (1) Bekerja 

c) Pendapatan Keluarga : (0) Pendapatan Rendah 

    : (1) Pendapatan Tinggi  

d) Peran Petugas Kesehatan : (0) Tidak Mendukung 

     : (1) Mendukung 

e) Pengetahuan  : (0) Kurang Baik    

    : (1) Baik 

4. Entry, yaitu memasukan data untuk diolah menggunakan komputer 

dilakukan saat sudah selesai memberikan kode – kode.  
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5. Tabulating, yaitu mengelompokan data sesuai variabel yang akan diteliti 

guna memudahkan analisis data pada variabel.  

 

G. Analisis Data  

1. Analisis Univariat  

Analisis data yang dilakukan untuk mendeskripsikan variabel yang 

diteliti yaitu tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan keluarga, dan 

peran petugas kesehatan dengan tujuan untuk mengetahui distribusi 

frekuensi dan presentase dari variabel yang diteliti. Uji normalitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

Test dikarenakan jumlah responden dalam kategori besar atau > 50 

responden (Sugiyono, 2013). Berikut rekapitulasi hasil uji normalitas: 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test 

Variabel P 

Value 

Keterangan 

Pengetahuan 0,000 Tidak Normal 

Tingkat Pendidikan 0,000 Tidak Normal 

Pekerjaan 0,000 Tidak Normal 

Pendapatan Keluarga 0,000 Tidak Normal 

Peran Petugas Kesehatan 0,000 Tidak Normal 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test 

menunjukkan kelima variabel memiliki nilai p-value=0,000<0,05 

sehingga dapat diasumsikan bahwa data tidak berdistribusi normal. Maka 

pembagian kategori variabel pengetahuan dan peran petugas kesehatan 

berdasarkan median, karena mean digunakan untuk data yang hasil uji 

normalitasnya normal (Sharma dan Jain, 2014) 
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2. Analisis Bivariat  

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan atau 

korelasi terhadap variabel bebas yaitu tingkat pendidikan, pekerjaan, 

pendapatan keluarga, dan peran petugas kesehatan dengan variabel terikat 

yaitu pengetahuan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan 

hasil bahwa variabel tingkat pendidikan dengan pengetahuan 

menggunakan uji Chi Square dan untuk variabel pekerjaan, pendapatan 

keluarga dan peran petugas kesehatan yang dihubungkan dengan 

pengetahuan menggunakan uji Fisher Exact karena ada 1 sel yang tidak 

terpenuhi (EC<5). 

Koefisien Phi dan V Cramer digunakan untuk menghitung 

keeratan hubungan antar variabel bila datanya berskala nominal. Uji 

koefisien kontingensi Phi dilakukan pada variabel-variabel yang 

menunjukkan hubungan siginifikan pada uji Chi Square karena tabulasi 

silang pada penelitian ini berupa tabel 2 x 2. Intepretasi Phi dilakukan 

berdasarkan Akoglu (2018) keeratan hubungan dengan menggunakan 

koefisien Phi dan V Cramer berikut: 

a. 0,000-0,199 : Hubungan sangat lemah 

b. 0,200-0,399 : Hubungan lemah 

c. 0,400-0,599 : Hubungan cukup kuat 

d. 0,600-0,799 : Hubungan kuat 

e. 0,800-1,000 : Hubungan sangat kuat 

 

 


