
BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Penelitian ini

mendeskripsikan mengenai tugas keluarga pada anak balita yang sedang

menderita ISPA di Kelurahan Punggolaka Wilayah Kerja Puskesmas Puuwatu

Kota Kendari.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Kelurahan Punggolaka Wilayah Kerja

Puskesmas Puuwatu Kota Kendari.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 29  Juli – 9 Agustus 2017.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Semua orang tua yang anaknya menderita ISPA di Kelurahan

Punggolaka wilayah Kerja Puskesmas Puuwatu kota Kendari.

2. Sampel

Sampel penelitian ini adalah orang tua pasien yang anak balitanya di

rawat jalan di Puskesmas Puuwatu pada saat penelitian. Jika jumlah populasi

lebih dari 100 maka penggunaan sampel yang bisa digunakan sebesar 20-35%

(Setiadi, 2007 : 178). Jumlah pasien sebanyak 164, maka penggunaan sampel

yang digunakan adalah 20% dari jumlah populasi perbulannya dengan jumlah



sampel sebanyak 33 dengan tehnik pengambilan sampel menggunakan tehnik

accidental sampling dengan waktu 6 hari.

D. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian yang digunakan adalah berupa kuesioner yang

terdiri dari 5 pertanyaan.

E. Jenis dan Cara Pengumpulan Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang diperoleh langsung dari

responden tentang ISPA pada balita. Diperoleh dengan cara observasi dan

mengisi lembar kuesioner

b. Data Sekunder

Data sekunder yang didapat dari keluarga pasien ISPA pada balita yang

digunakan sebagai bahan studi pendahuluan.

2. Cara Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dengan

menggunakan lembar kuisioner.

F. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan kalkulator untuk

menghitung persentase sebelum data dianalisa secara deskriptif, terlebih dahulu

diadakan editing,coding,scoring,tabulating.



1. Editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para

pengumpul data. Editing meliputi kelengkapan penelitian, kessalahan

pengisian dan konsistensi dari setiap jawaban.

2. Coding adalah mengklasifikasi jawaban dari para responden kedalam

kategori. Dengan cara member tanda/kode berbentuk angka pada masing-

masing jawaban.

3. Scoring adalah perhitungan secara manual dengan menggunakan kalkulator

untuk mengetahui persentase setiap variabel yang diteliti.

4. Tabulating adalah membuat tabel, jawaban-jawaban yang sudah diolah

kemudian dimasukkan ke dalam tabel talu dianalisa secara deskriptif melalui

persentase dan perhitungn-perhitungan dengan menggunakan skala likert

kemudian diuraikan makna persentase atau hasil perhitungan tersebut.

G. Analisa Data

Analisa dilakukan secara analisis deskriptif berupa frekuensi dan

menggunakan tabel untuk memberikan gambaran tentang variabel-variabel yang

diteliti. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pada tabel distribusi

frekuensi adalah sebagai berikut :

= ×
Keterangan :

X  = Persentase hasil yang dicapai

F   =  Variabel yang diteliti

n   =  jumlah sampel penelitian



K  =  Konstanta (100%) (Candra,1995 : 38 ).

Untuk menilai variabel-variabel yang diteliti menggunakan rumus := ∑(jumlah ) × 100%
Untuk menilai sub variabel menggunakan rumus :

= ∑keseluruhan jawaban responden(jumlah total pertanyaan skor tertinggi) × 100%
H. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk tabel dan diagram lingkaran yang

dipersentasekan dan diuraikan dalam bentuk narasi.

I. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian mendapatkan rekomendasi dari Poltekkes

Depkes Kendari, dan permintaan izin kepada Kelurahan Punggolaka dan Kepala

Puskesmas Puuwatu.

Setelah mendapatkan persetujuan barulah peneliti melakukan penelitian

dengan menekankan masalah etika yang meliputi :

1. Lembar persetujuan menjadi responden (informed consent)

Lembar persetujuan diberikan kepada subjek yang akan diteliti.

Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan riset yang dilakukan. Jika responden

bersedia untuk diteliti, maka mereka harus menanda tangani lembar



persetujuan tersebut. Jika klien menolak untuk diteliti, maka peneliti tidak

akan memaksa dan tetap menghormati hak-haknya.

2. Anonymity (tanpa nama)

Untuk menjaga kerahasiaan responden, maka peneliti tidak

mencantumkan nama responden tetapi hanya inisial nama pada lembar

pengumpulan data dan member nomor kode pada lembar tersebut.

3. Contidentiallity (kerahasiaan)

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti, hanya

kelompok data tertentu saja yang akan disajikan atau dilaporkan sebagai hasil

penelitian.


