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PERTEMUAN 1 
 

KEGIATAN PENELITIAN DAN CARA PENELITIAN 
 
 

Oleh  
Nugroho Susanto 

 

1. Pengertian Penelitian 
Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan 

penelitian itu didasarkan pada cirri-ciri keilmuan antara lain. 

Rasionalisme berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara 

yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. 

Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera 

manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara 

yang digunakan.  

Sistematik berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu 

mengunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.  

Penelitian adalah penelaah atau penyelididkan mengenai sesuatu atas 

dasar ilmu; dengan kata lain penelitian dilakukan untuk kepentingan ilmu 

dan atas dasar aturan-aturan dalam ilmu. 

2. Alur Penelitian 
Materi yang ada dalam penelitian sesuai dengan alur dibawah ini 

 

 
Gambar 1. Materi dan Alur Penelitian 
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Penelitian yang dikerjakan berangkat dari masalah yang ada dalam 

penelitian yang diterjemahkan dalam latar belakang penelitian. Setelah 

masalah dirumuskan maka dimunculkan hipotesis penelitian yang didasarkan 

pada masalah penelitian. Hipotesis penelitian akan dilakukan pengujian 

dengan alat statistic. 

Jika ingin melakukan penelitan, maka langkah-langkah yang harus 

ditempuh secara umum adalah: 

1. Harus ada masalah penelitian yang dirumuskan dengan tepat. 

Setiap penelitian harus didasarkan dengan problem. Masalah dibuat 

dalam suatu kalimat pertanyaan yang ringkas dan pendek dan jelas, 

dalam bahasa yang teratur dan tidak menimbulkan banyak tafsir. 

2. Mengajukan hipotesis 

Secara singkat penelitian yang ingin menghasilkan dalil untuk 

disumbangkan kepada ilmu sebaiknya mengajukan hipotesis. 

Demikian masalah penelitian juga dibuat sedemikian rupa sehingga 

dapat dijawab dengan hipotesis.  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah sebagai 

pertanyaan dalam penelitian yang harus diuji kebenarannya atau tidak 

dengan memferifikasi data yang dikumpulkan. Hipotesis menjawab 

pertanyaan penelitian didasarkan atas logika, teori, pengalaman, atau 

pikirian rasional. 

3. Membuat definisi operasional 

Definisi operasional merupakan rumusan mengenai kasus dan atau 

variabel yang akan dicari untuk dapat ditemukan dalam penelitian atau 

dilapangan. Kasus dan variabel diambil dari rumusan masalah atau 

dari hipotesis. 

4. Menetapkan skala pengukuran yang digunakan 

Dalam pelaksanaan penelitian harus ditetapkan skala (pengukuran) 

yang digunakan untuk mengukur data atau variabel. Skala yang 

selama ini dikenal adalah skala rasio, skala interval, skala ordinal dan 

skala nominal. 

5. Menetapkan populasi dan sampel. 



Setiap penelitian yang mengunakan hipotesis tentu menetapkan 

populasi yang menjadi sasaran penelitian, yaitu sejumlah subjek yang 

banyak dapat atau tidak diketahui. 

Pemilihan sampel dapat didasarkan pada sistem probabilitas dan non 

probabilitas. Sampel diambil jika dalam penelitian tidak mampu 

melakukan penelitian untuk seluruh populasi. 

 

6. Instrumen Pengumpul data 

Sebelum penelitian dilaksanakan harus terlebih dahulu jelas alat yang 

akan digunakan untuk pelaksanaan penelitian. Instrumen yang 

digunakan disesuaikan dengan variabel yang ada dalam penelitian dan 

instumen merupakan pengejawantahan dari variabel yang ada dalam 

penelitian. 

7. Analisis data 

Data yang dihasilkan dari penelitian kemudian dilakukan analisis. 

Analisis disesuaikan dengan cara yang sesuai dengan masalah dalam 

penelitian, hipotesis penelitian, skala pengukuran, dan maksud 

penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian dapat 

mengunakan bantuan statistik dan banyak jenis uji statistik yang dapat 

membantu penyelesaian analisis dalam penelitian. 

 
 

 
 



CARA PENELITIAN 
 
 

1. Prosedur Penelitian 

Menurut Sekaran (1992) ada beberapa tanda bahwa suatu penelitia 

dapat dikatakan ilmiah: 

a. Tujuannya jelas 

b. Dilakukan dengan hati-hati, cermat, teliti dan tepat. 

c. Dapat diuji atau dikaji 

d. Dapat diulang oleh peneliti lain 

e. Ketepatan dan keyakinan 

f. Objektif  

g. Dapat dinyatakan berlaku untuk umum 

h. Konsistensi dengan teori 

i. Koheren, saling terkait antar paragraph satu dengan paragraph yang 

lainnya. 

 

Secara umum proposal penelitian memuat; 

a. Latar belakang penelitian 

Latar belakang memuat alasan mengapa perlu dilakukan penelitian, 

memuat variabel-variabel yang akan diteliti. 

  

b. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian mengacu pada permasalahan yang ada dalam latar 

belakang. 

c. Identifikasi masalah 

Masalah penelitian tidak selalu merupakan masalah kesehatan. 

Masalah penelitian menekankan pada apa yang perlu dijawab dari 

adanya masalah.  

d. Manfaat penelitian 

Menekankan pada manfaat dari hasil penelitian yang telah dilakukan.  

e. Hipotesis 



Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian. 

Hipotesis penelitian diperlukan jawaban secara empiris sehingga perlu 

dilakukan penelitian. 

f. Definisi operasional 

Defisi operasional merupakan penjabaran dari variabel penelitian yang 

diharapkan definisi operasional menjadi acuan secara operasional 

bagaimana penelitian dilakukan. 

g. Prosedur, desain dan metode penelitian 

Prosedur penelitian menekankan bagaimana alur atau tata cara 

penelitian yang akan dilakukan sehingga diperoleh alur penelitian yang 

sesuai. 

Desain dan metode penelitian menekankan bagaimana rancangan 

atau kerangka penelitian akan dilakukan. 

h. Jadwal penelitian 

Jadwal penelitian merupakan rencana waktu yang akan dilakukan 

selama penelitian. 

 

Contoh ilustrasi proposal singkat: 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
 

Ketidakteraturan dalam mengkonsumsi obat malaria dapat 

menyebabkan keadaan resistensi terhadap obat anti malaria. Resistensi 

pengobatan dari p. falcifarum dan p. vivax telah dilaporkan dibeberapa daerah 

endemis malaria antara lain di Papua New Guinea, Irian Jaya dan Pulau Nias 

(Harijanto, 2000).  

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi obat malaria  

terhadap kejadian bayi berat lahir rendah di rumah sakit umum  Dr.M.Yunus 

Kota Bengkulu.  

 



B. Perumusan Masalah 
 

 Berdasarkan uraian latar belakang maka pertanyaan penelitian dapat 

dirumuskan  sebagai berikut: 

Apakah kepatuhan ibu dalam mengkonsumsi obat malaria dapat menurunkan 

kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 
 

1. Tujuan Umum 

Diketahui hubungan antara kepatuhan ibu dalam mengkonsumsi obat 

malaria terhadap kejadian bayi berat lahir rendah. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui proporsi kejadian bayi berat lahir rendah pada ibu yang 

patuh dalam mengkonsumsi obat malaria dan ibu yang tidak patuh 

dalam mengkonsumsi obat malaria. 

b. Mengetahui risiko ketidakpatuhan dalam mengkonsumsi obat malaria 

terhadap kejadian bayi berat lahir rendah. 

 

D. Manfaat Penelitian 
 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dari penelitian ini diperoleh informasi ilmiah tentang 

hubungan antara kepatuhan pengobatan malaria dengan kejadian bayi berat 

lahir rendah guna mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan dan dapat 

dilakukan intervensi secara dini. 

  

2. Manfaat praktis 

Bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam penyusunan program dan 

rencana kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu khususnya program 

kesehatan ibu dan anak. 

 

E. Keaslian Penelitian 



 

Penelitian Silva et al. (2006) berjudul “Which Factor Could Explain The Low 

Birth Weight Paradox?” yang dilakukan terhadap 2439 persalinan dengan 

desain kohort, meneliti tentang dampak dari paritas, kebiasaan ibu merokok, 

usia ibu, sosial ekonomi, dan tindakan SC. Diperoleh hasil bahwa kebiasaan 

ibu merokok merupakan faktor risiko bayi berat  lahir rendah. Dimana ibu 

yang mempunyai kebiasaan merokok berpeluang 59% dibanding dengan ibu 

yang tidak mempunyai kebiasaan merokok untuk terjadinya bayi berat  lahir 

rendah. Perbedaan dengan penelitian ini pada variabel penelitian dan desain 

penelitian yaitu pada variabel independen adalah kepatuhan pengobatan 

dengan desain case control sedangkan pada penelitian Silva variabel 

independen kebiasaan merokok dengan desain kohort.  

 



BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Penyakit Malaria 

 
1. Pengertian  
2. Gejala Klinis dan Pengobatan Malaria Pada Kehamilan 
3. Penyakit malaria pada wanita hamil 

B. Kepatuhan Pengobatan Malaria  
C. Bayi Berat lahir Rendah (BBLR) 

D. Faktor-faktor Lain Yang Berkaitan dengan kejadian BBLR 
E. Landasan Teori 
F. Kerangka Teori  

 



 
Gambar 2. Kerangka teori diadopsi dari model WHO (2004) 

 
G. Kerangka Konsep 
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Gambar 3. Kerangka konsep Penelitian 
 

 
H. Hipotesis Penelitian 

 

 Peluang ibu yang tidak patuh dalam mengkonsumsi obat malaria lebih 

tinggi pada kelompok BBLR di banding dengan yang tidak BBLR. 
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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 
 
 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan 

rancangan case control study. Desain rancangan adalah sebagai berikut; 

 
Gambar 4. Desain penelitian  case control diadopsi dari Gordis (2004). 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian akan dilakukan di rumah sakit umum daerah Dr.M. Yunus 

Bengkulu. Penelitian akan dilakukan bulan Januari – Februari 2009.  

 

 

 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 
 

1. Populasi Penelitian 
Populasi penelitian adalah semua bayi yang di lahirkan oleh ibu yang 

mendapat pengobatan malaria di rumah sakit umum daerah Dr.M.Yunus Kota 
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Bengkulu. Subjek penelitian dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok kasus 

dan kontrol. Kasus adalah bayi berat lahir rendah (< 2500 gram) yang 

dilahirkan oleh ibu yang menderita malaria dan mendapat pengobatan 

malaria, dan kontrol adalah bayi berat lahir normal (≥ 2500 gram) yang 

dilahirkan oleh ibu yang menderita malaria dan mendapat pengobatan 

malaria.  

Kriteria inklusi : 

• Ibu yang dalam masa kehamilan menderita penyakit malaria dan 

mendapatkan pengobatan malaria 

• ibu yang bersedia menjadi responden penelitian 

Kriteria eksklusi 

• Ibu dengan kelahiran gamelli. 

• Bayi lahir dari ibu yang menderita penyakit infeksi kronis (TB, HIV, pre-

eklamsi dan eklamsi). 

• Bayi lahir dari ibu yang menderita gizi kronis. 

2. Besar Sampel Penelitian 
 Perkiraan besar sampel pada penelitian ini, ditentukan berdasarkan 

rumus penghitungan besar sampel pada penelitian case control. Dengan 

rumus sampel size determination in health studies (Lemeshow et al., 1997). 
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Z1-α  : Level of significance,α  0,05 = 1.96   
Z1-β  : Power of the test (95 %)  
OR : 4.61 (Penelitian Lisa Denoeud, 2008) 
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P2      : 0.217 (berdasarkan penelitian Lisa denoeud, 2008) 
 

Odds ratio (OR) dan proporsi terpapar pada kelompok pembanding P2 

= 0.217%, OR = 4.61 berat bayi lahir rendah didasarkan pada penelitian Lisa 

Denoeud (2008) dengan confidance interval = 95%, Kekuatan uji = 95%, 

tingkat kemaknaan (α) = 0,05, didapatkan sampel sebanyak 42 subjek. 



Perbandingan kasus dan kontrol 1 : 1  maka besar sampel masing-masing 

kelompok adalah 42 kasus dan kontrol 42, sehingga jumlah keseluruhan 

sampel adalah n1 + n2 = 42 + 42 = 84 sampel. 

 

3. Cara Pengambilan Sampel 
 Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

sistematic random sampling dengan berdasarkan pada interval yang telah 

ditentukan. Interval diperoleh dari pembagian antara jumlah populasi dengan 

sampel yang dibutuhkan. Pengambilan sampel didasarkan pada data 

sekunder yang ada di rumah sakit umum Dr.M.Yunus Kota Bengkulu. 

 

D. Variabel Penelitian 
 

Variabel pada penelitian ini adalah 

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pengobatan 

malaria selama masa kehamilan . 

2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kejadian bayi berat 

lahir rendah. 

3. Variabel Luar dalam penelitian ini adalah paritas, usia ibu, usia kehamilan, 

antenatal care.



E. Definisi Operasional 
 

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
Variabel  Definisi Operasional Cara Pengukuran 

  Skala Penilaian 
Variabel 
Independen 
Kepatuhan 
pengobatan 
malaria 

adalah kepatuhan ibu mengkonsumsi 
obat malaria sesuai dengan jadwal yang 
telah ditentukan. 
Dikatakan patuh jika subjek minum obat 
sesuai dengan jadual yang ditentukan 
menurut Depkes RI (2006) tentang 
pengobatan malaria dan dikatakan tidak 
patuh jika subjek tidak minum obat  
sesuai dengan jadwal yang telah 
ditentukan. 

Nomin
al  

0 = tidak 
patuh 

1=  patuh 

Dependen 
Bayi berat 
lahir rendah 

Merupakan berat badan bayi saat 
kelahiran kurang dari 2500 yang dihitung 
dengan satuan gram yang tercatat dalam 
register persalinan RSUD Dr.M.Yunus 
Bengkulu. Dikategorikan menjadi 2 yaitu 
ya dan tidak. Dikatakan ya jika berat lahir 
kurang dari 2500 gram dan dikatakan 
tidak bila berat lahir ≥ 2500 gram . 

Nominal   0= ya 
1= tidak 

Variabel luar 
Paritas 

Jumlah anak yang pernah dilahirkan 
pada saat penelitian/pengumpulan data 
yang diklasifikasikan menjadi 2 yaitu 
primigravida dan multigravida. Dikatakan 
primigravida jika subjek penelitian hanya 
mempunyai 1 anak, dan dikatakan 
multigravida jika subjek mempunyai 2 
atau lebih anak. 

Nominal 0= 
primigravida 
1= 
multigravida 

Usia Ibu Usia ibu adalah umur ibu saat kehamilan 
yang terakhir yang didasarkan pada 
ulang tahun terakhir ibu. Yang 
dikategorikan menjadi 3 yaitu usia < 20 
tahun, 20-34 tahun dan usia ≥ 35 tahun. 

Ordinal  0= Usia < 20 
thn 

1= usia 20-34 
thn 

2= usia ≥ 35 
thn  

Umur 
kehamilan 

Umur kandungan ibu saat terdiagnosa 
penyakit malaria pertama kali yang 
dihitung dari HPMT sampai lahirnya bayi. 
Dikategorikan menjadi 3 yaitu trimester 
1, trimester 2 dan trimester 3. dikatakan 
trimester 1 jika umur kehamilan 0-12 
minggu, trimester 2 umur kehamilan 13-
28 minggu, trimester 3 umur kehamilan 
29-42 minggu.  

Ordinal  0= Trimester 
1 

1= trimester 2 
2= trimester 3 

Antenatal 
care 

Pemeriksaan kehamilan yang dilakukan 
oleh ibu hamil pada tenaga kesehatan 
(ANC). Dikategorikan menjadi 2 yaitu 
teratur ANC dan tidak teratur. 
Dikatakan teratur jika ibu melakukan 
ANC 4 kali selama kehamilan yaitu 1 kali 
pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2 

Nominal 0=tidak teratur
1= teratur 



dan 2 kali pada trimester 3. 
Dan dikatakan tidak teratur jika ibu tidak 
melakukan ANC yaitu 1 kali pada 
trimester 1, 1 kali pada trimester 2 dan 2 
kali pada trimester 3. 

 
 

F. Instrumen Penelitian 
 

Instrumen dalam penelitian ini meliputi : a). Buku register KIA, buku 

register pengobatan malaria, buku register persalinan. b). Kuesioner, adalah 

pertanyaan terstruktur untuk mendapatkan informasi data primer dari 

responden. Data responden yang dibutuhkan sesuai dengan variabel yang 

akan diteliti. 

Kuesioner dalam penelitian yang akan dilakukan ini dikembangkan 

berdasarkan kepustakaan, dan konsultasi pada orang yang dipandang 

sebagai ahli.  

 

G. Cara Pengumpulan Data 
 

1. Data sekunder diperoleh dari medical record rumah sakit umum  Dr. 

M.Yunus Kota Bengkulu. 

2. Data primer diperoleh dari hasil pengukuran langsung di lapangan seperti 

identitas subjek penelitian, kepatuhan pengobatan malaria, paritas, usia 

ibu, umur kehamilan dan ANC. Pengumpulan data primer dilakukan 

melalui wawancara kepada subjek penelitian dengan kunjungan rumah.  

 

H. Analisa Data 
 

Pengolahan data menggunakan perangkat lunak komputer, dengan 

langkah - langkah sebagai berikut : 

1. Edit data (editing) 

Data yang sudah ada diamati dengan mengoreksi kelengkapan dan, 

kejelasan kuesioner. Apabila ditemukan kesalahan maka dilakukan 

konfirmasi untuk memperoleh data yang sebenarnya. 

2. Pemberian kode (coding) 



Data diklasifikasikan menurut kategori masing - masing. Setiap kategori 

jawaban yang berbeda diberi kode yang berbeda untuk mempermudah 

pengolahan data atau memberi kode pada data dengan merubah kata-

kata menjadi angka. 

3. Memasukkan data (entry) 

Data dimasukkan dengan menggunakan program yang telah ada. 

4. Pembersihan data (cleaning). 

Pembersihan data yang sudah dimasukkan untuk memastikan bahwa 

data telah bebas dari kesalahan - kesalahan. 

Analisis data pada penelitian ini akan dilakukan melalui 3 tahap dan 2 

uji statistik antara lain. 

 

1. Analisis Univariat 

2. Analisis Bivariat 

 

3. Analisis Multivariabel  

 

I. Etika Penelitian 
 

1. Informed Consent  

2. Confidentiality 

3. Benefit 

4. Justice 

 

J. Jalannya Penelitian 
 

1. Tahap persiapan 

a. Menyusun jadwal kegiatan penelitian. 

b. Menyampaikan surat izin  

c. Mempersiapkan instrumen  untuk keperluan penelitian. 

 

2. Tahap pelaksanaan 

3. Tahap akhir 



a. Pengolahan data penelitian. 

b. Penyusunan laporan dan dilanjutkan dengan seminar 

c. Ujian 

 

 



PERTEMUAN 2 
 

MASALAH PENELITIAN 
 

 
1. Asal Masalah Penelitian 

Setiap penelitian harus didasarkan masalah. Apakah yang disebut 

masalah itu? Masalah merupakan suatu kesulitan yang harus dihadapi 

yang memerlukan penyelesaian atau pemecahan. Biasanya sulit 

membedakan masalah dan fenomena.  

Misal orang sakit kangker, sakit kangker itu bukan masalah melaikan 

kejadian, peristiwa, atau fenomena. Yang menjadi masalah adalah : obat 

apa untuk mengatasi penyakit kangker, atau apakah makanan daging 

menyebabkan penyakit kangker? Yang ini adalah masalah-masalah tetapi 

hendaknya diingat bahwa setiap masalah tidak harus diteliti.  

Perumusan masalah penelitian merupakan kalimat-kalimat ringkas, yang 

dapat mengarahkan penelusuran atas teori-teori yang sesuai dengan 

masalah penelitian, dan bukti-bukti empiris yang mendukung atau 

menolak teori teori tesebut. 

 

2. Masalah dan Judul Penelitian 
Masalah dalam penelitian mencerminkan keadaan yang penting untuk 

diteliti. Setiap penelitian harus didasarkan atas masalah atau ada 

masalahnya. Mengapa kita meneliti? Karena ada masalah. Apakah 

masalah harus melakukan penelitian? Belum tentu. Jika kita ingin 

melakukan penelitian, maka masalahnya harus dirumuskan secara 

spesifik atau kongrit artinya tidak dirumuskan secara umum atau abstrak, 

tetapi harus ada pertanyaan penelitian secara spesifik, maka hipotesisnya 

(jika mengunakan hipotesis) sebagai jawaban sementara terhadap 

masalahnya. 

Masalah harus dibuat dalam suatu kalimat pertanyaan yang diakhiri 

dengan tanda tanya (?). kalimat dapat dibuat secara deskriftip atau 

mengenai hubungan atau sebab akibat atau mengenai perbandingan 

antara kasus-kasus atau variabel-variabel tertentu. Hal yang dinyatakan 

dalam masalah ini harus spesifik. 



3. Kriteria Permasalahan 
Masalah terjadi apabila terdapat kesenjangan antara apa yang 

seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi. Banyak masalah yang 

penting dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa masalah tidak 

perlu diteliti, karena sudah jelas konteks dan penyebabnya sehingga 

peneliti tidak perlu mengumpulkan data untuk menjelaskan masalah 

tersebut.  

Masalah penelitian sering dirumuskan sebagai hubungan antara dua 

konstruk atau lebih yang masih perlu dijabarkan secara operasional, 

sehingga data dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan 

kesimpulan tentang hubungan tesebut.  

 
Sebagai contoh 
Hubungan antara kebiasaan merokok dengan gangguan pernafasan pada 

saat ini tidak perlu dipermasalahkan lagi, sehingga tidak perlu diteliti. 

Demikian pula fakta bahwa rata-rata kadar hemoglonin ibu hamil lebih 

rendah dari pada ibu yang tidak hamil (kehamilan berhubungan dengan 

kadar hemoglobin) selayaknya bukan merupakan masalah penelitian. 

Sebaliknya, apakah pemberian konstrat protein disamping tablet besi dan 

asam folat dapat meningkatkan kadar hemoglobin ibu hamil, merupakan 

permasalahan yang dapat diteliti. 

Sesuatu masalah dapat diangkat menjadi masalah penelitian jika 

memenuhi beberapa persyaratan antara lain 

- kemampulaksanaan 

- memberikan sesuatu yang baru 

- etis dan relevan. 

Beberapa kriteria dalam merumuskan masalah yang baik: 

a. Masalah sebaiknya dirumuskan dengan ringkas, akurat dan 

memungkinkan penjelasan atau pengujian secara empiris. Rumusan 

masalah dapat mempersoalkan hubungan atau perbedaan. 

b. Rumusan masalah dapat berbentuk kalimat tanya? Misal apakah ada 

hubungan antara status kepegawaian dokter di puskesmas dengan 

kinerjanya. 



c. Walaupun masalah yang diteliti bersifat kompleks, rumusan masalah 

harus sedemikian jelas sehingga tidak ditafsirkan secara berbeda-

beda. 

 

4. Merumuskan Judul 
Judul penelitian merupakan cerminan isi dari penelitian yang akan 

dilakukan. Judul penelitian dibuat dengan ringkas tetapi dapat 

mengambarkan apa yang ada dalam penelitian tesebut. Judul penelitian 

dapat merupakan hasil perumusan hipotesis yang ada dalam penelitian.  

Judul penelitian merupakan gambaran dari isi penelitian yang akan 

dilakukan. Judul penelitian dibuat yang menarik agar pembaca lebih 

tertarik dengan judul yang ada. 

 

5. Pentingnya masalah dalam penelitian 
Suatu penelitian berangkat dari permasalahan yang ada. Tetapi hal yang 

perlu digaris bawahi disini masalah kesehatan/masyarakat belum pasti 

menjadi masalah penelitian. Adanya masalah merupakan dasar untuk 

dilaksanakan penelitian. Pentingnya permasalahan biasanya dituangkan 

dalam latar belakang penelitian. Uranian yang ada biasanya dari masalah 

yang umum mengarah kepada permasalahan yang khusus, dengan 

memuat teori secara ringkas sehingga sampai pada topik penelitian dan 

mulai tampak apa kira-kira permasalaha yang dijadikan pangkal penelitian. 

Masalah yang menyebabkan dilakukan penelitian itu disebut masalah 

penelitian.  

Masalah penelitian merupakan suatu kesenjangan antara yang 

seharusnya dengan apa yang terjadi tentang suatu hal, atau antara 

kenyataan yang ada dengan yang seharusnya terjadi antara harapan dan 

kenyataan.  

Pada hakikatnya masalah penelitian kesehatan itu adalah segala bentuk 

pertanyaan yang perlu dicari jawabannya, atau segala bentuk rintangan 

dan hambatan atau kesulitan yang muncul pada bidang kesehatan 

kedokteran yang perlu diatasi atau dipercahkan. Dari sini dapat dilihat 

bahwa dibidang kesehatan atau kedokteran, masalah tersebut sangat 

banyak dan kompleks dan bahkan tidak terbatas.  



Masalah adalah titik tilak dari setiap kegiatan penelitian sebab bagi 

seorang peneliti masalah merupakan undangan untuk melakukan 

penelitian. Pada saat dan situasi seperti sekarang ini dimana kemajuan 

pengetahuan dan teknologi sudah begitu tinggi, tetapi dipihak perlu 

perhatian dan penanganan dari kita untuk pemecahan masalah-masalah 

tersebut. 

 

6. Cara Merumuskan Masalah dalam penelitian 
Permasalahan penelitian sudah dibicarakan pada sesi sebelumnya. Yang 

penting disini perumusan masalah bukan berarti pembatasan masalah 

penelitian.  

Beberapa kriteria dalam merumuskan masalah yang baik: 

a. Masalah sebaiknya dirumuskan dengan ringkas, akurat dan 

memungkinkan penjelasan atau pengujian secara empiris. Rumusan 

masalah dapat mempersoalkan hubungan atau perbedaan. 

b. Rumusan masalah dapat berbentuk kalimat tanya? Misal apakah ada 

hubungan antara status kepegawaian dokter di puskesmas dengan 

kinerjanya. 

c. Walaupun masalah yang diteliti bersifat kompleks, rumusan masalah 

harus sedemikian jelas sehingga tidak ditafsirkan secara berbeda-

beda. 

Masalah dalam penelitian mencerminkan keadaan yang penting untuk 

diteliti. Setiap penelitian harus didasarkan atas masalah atau ada 

masalahnya. Mengapa kita meneliti? Karena ada masalah. Apakah 

masalah apakah harus melakukan penelitian? Belum tentu. Jika kita ingin 

melakukan penelitian, maka masalahnya harus dirumuskan secara 

spesifik atau kongrit artinya tidak dirumuskan secara umum atau abstrak, 

tetapi harus ada pertanyaan penelitian secara spesifik, maka hipotesisnya 

(jika mengunakan hipotesis) sebagai jawaban sementara terhadap 

masalahnya. 

Masalah harus dibuat dalam suatu kalimat pertanyaan yang diakhiri 

dengan tanda tanya (?). kalimat dapat dibuat secara deskriftip atau 

mengenai hubungan atau sebab akibat atau mengenai perbandingan 



antara kasus-kasus atau variabel-variabel tertentu. Hal yang dinyatakan 

dalam masalah ini harus spesifik. 

Untuk memilih masalah yang layak dan relevan diteliti beberapa kriteria 

pemilihan masalah penelitian antara lain: 

a. Masalah masih baru 

Disini diartikan bahwa masalah penelitian belum pernah diungkapkan 

atau dilakukan penelitian oleh orang lain. Dengan kata lain masalah 

tersebut masih hangat-hangatnya dimasyarakat. Hal ini penting agar 

tidak terjadi usaha yang sia-sia, karena sudah pernah dilakukan oleh 

orang lain. Disini perlunya peneliti banyak membaca literatur atau 

hasil-hasil publikasi penelitian lain atau diskusi dengan pihak-pihak 

lain. Tanpa banyak membaca kita tidak tahu apakah masalah 

penelitian kita sudah dijawab oleh peneliti lain atau belum. 

 

b. Masalah aktual 

Masalah penelitian yang aktua maksudnya masalah penelitian benar-

benar terjadi atau berlangsung didalam masyarakat. Masalah 

penelitian tidak boleh mengawang atau tidak berpijak pada kenyataan 

di masyarakat.  

c. Praktis 

Suatu penelitan untuk kepentingan apa pun dan jenis penelitian apa 

pun selalu memberi sumber daya baik tenaga, sarana, pikiran, biasa 

dan waktu. Untuk itu masalah penelitan harus mempunyai nilai praktis 

artinya hasil penelitian harus dapat menunjang kegiatan praktis. 

Masalah penelitian yang tidak mempunyai kepentingan praktis tidak 

layak untuk diangkat sebagai masalah penelitian sebab hanya 

merupakan pemborosan dan penghamburan biaya. 

d. Memadai 

Masalah penelitian yang diangkat menjadi masalah penelitian harus 

dibatasi ruang lingkup tidak terlalu luas, tetapi juga tidak terlalu sempit. 

e. Sesuai dengan kemampuan peneliti 

f. Sesuai dengan kebijakan pemerintah 

g. Ada yang mendukung 



Sebelum melakukan pemilihan masalah penelitian, pertanyaan-

pertanyaan kiranya perlu dijawab agar dapat membantu kita dalam 

pemilihan masalah yang relevan. 

1. Apakah masalah yang akan kita teliti itu merupakan masalah yang 

sedang hangat di dalam masyarakat pada saat ini? 

2. Apakah masalah tersebut benar-benar ada di dalam masyarakat atau 

apakah aktual? 

3. Sejau mana masalah tersebut dirasakan? Apakah penduduk 

merasakan masalah tersebut? 

4. Apakah masalah tersebut mempengaruhi kelompok tertentu, misalnya 

ibu hamil, bayi 

5. Apakah masalah tersebut berhubungan dengan aktivitas program yang 

sedang berjalan? 

 
 
7. Jenis dan macam menurut tujuan penelitian 

Jenis penelitian yang sering digunakan dalam bidang kesehatan adalah 

penelitian observasional dan penelitian eksperimen. Pada penelitian 

observasional meliputi cross sectional, case control, kohort sedangkan 

penelitian eksperimen meliputi eksperimen murni dan eksperimen kuasi. 

- Desain Penelitian cross sectional 
Rancangan cross sectional merupakan rancangan penelitian yang 

melihat antara paparan dan efek secara bersama-sama. Desain 

rancangan adalah sebagai berikut; 



 
 

Gambar . Desain penelitian  cross sectional diadopsi dari Gordis 
(2004). 

 

 

- Desain Penelitian Case Control 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan 

rancangan case control study. Desain rancangan adalah sebagai 

berikut; 
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k
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Asi eksklusif, 
Gizi baik 
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eksklusif 
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gizi bayi 
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sama  

Riwayat hamil 
dengan malaria 

Riwayat hamil 
dengan malaria 



Gambar 4. Desain penelitian  case control diadopsi dari Gordis 
(2004). 

 

- Desain Penelitian Kohort 

Jenis penelitian ini adalah obsevasional analitik dengan rancangan 

penelitian kohor retrospektif dengan pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif. Desain ini memiliki kelemahan yakni kita tidak mengikuti 

paparan dari awal kejadian (Kelsey et al.,1996). Data berasal dari 

dokumen laporan, wawancara dan pengukuran langsung, secara 

skematis rancangan penelitian kohor retrospektif dapat dilihat pada 

gambar 4 di bawah ini: 

 

 
______________________________________________________ 
 Masa lampau             sekarang 

 
 Gambar 5. Kerangka Konsep Rancangan Penelitian Kohort 
Retrospektif dalam Mengukur Pertumbuhan Anak yang Lahir 

dengan Berat Lahir Rendah dan Berat  Lahir Cukup. 
 

- Desain Penelitian eksperimen 
Penelitian ini menggunakan rancangan randomized controlled trial 

yang membandingkan lama kala tiga antara kelompok yang dilakukan  

Populasi 
Subjek yang 
diteliti

pertumbuhan 
normal  

Terpapar 
(BBLR) 

pertumbuhan 
tidak normal  

pertumbuhan  
normal 

Pertumbuhan 
optimal 

pertumbuhan  
tidak normal  

Tidak terpapar 
(BBLC) 

Pertumbuhan 
optimal  



drainase plasenta dengan kelompok tanpa drainase plasenta pada 

manajemen aktif kala tiga persalinan.  

 

 
Gambar: 3 Desain Penelitian  Randomized Controlled Trial 

(Gordis.L.2004) 

8. Menurut pendekatan 

Jenis penelitian menurut pendekatannya adalah penelitian kualitatif dan 

kuantitatif. 

Penelitian kualitatif dilakukan untuk memperoleh jawaban mengapa suatu 

fenomena tertentu di dalam suatu komunitas terjadi. Menurut Bodgan dan 

Kiklen (1992) ada lima ciri dari suatu penelitian kualitatif, antara lain: 

a. Perangkat alami adalah sumber langsung dari data, dan peneliti sendiri 

adalah instrumen pokok. Peneliti pergi secara langung ketempat 

tertentu dimana ia menaruh perhatian untuk mengobservasi dan 

mengumpulkan data.  

b. Data yang dikumpulkan bukan merupakan angka tetapi merupakan 

kata-kata dan gambar. 

c. Penelitian kualitatif berkaitan hanya dengan proses dan hasil. 

Penelitian hanya berorentasi pada bagaimana hal itu terjadi. 

d. Penelitian kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif. 

Penelitian kualitatif biasanya tidak memformulasikan sesuatu hipotesis 

Kriteria Inklusi 
Kriteria eksklusi 

Populasi 

Manajemen aktif kala tiga dengan 
drainase plasenta 

Subyek 

Consecutive 
sampling 

Randomisasi 

Manajemen aktif kala tiga dengan 
tanpa drainase plasenta 

Kala tiga 
normal 

Kala tiga 
lebih singkat 

Kala tiga 
lebih singkat 

Kala tiga 
normal 



kemudian mengujinya melainkan melihat dan melaporkan bagaimana 

adanya.  

e. Penelitian kualitatif peduli terhadap bagaimana keadaan yang menjadi 

sasaran penelitain. 

 

Pada penelitian kuantitafif lebih cenderung mengara ke data-data dalam 

bentuk angkan dan ada hipotesis dimana hipotesis yang kemudian 

dilakukan pengujian untuk melihat kebenaran dari hipotesis tersebut. 

 

9. Menurut Tempat 

Jenis penelitian menurut tempatnya antara lain penelitian survei, penelitian 

laboratoris, penelitian lapangan. 

 

10. Menurut Variabel Penelitian 

Jenis penelitian menurut hipotesisnya antara lain penelitian korelasional, 

penelitian komparatif, penelitian hitorikal. Penelitian menurut jenis data 

dan analisis adalah penelitian deskriptif dan penelitian analitik. 



STUDI PENDAHULUAN 
 

1. Manfaat studi Pendahuluan 
Studi pendahuluan biasanya dikerjakan pada penelitian-penelitian yang 

bersifat masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Studi pendahuluan 

sering dilakukan pada penelitian survei, hal ini terkait untuk menentukan 

proporsi dari kasus atau melakukan uji coba kuesioner. Studi pendahuluan 

merupakan salah satu langkah yang dilaksanakan jika kita menginginkan 

dan melihat variabel, populasi/sampel yang ingin diteliti dengan asumsi 

data yang ada belum memenuhi untuk kepentingan penelitian.  

Beberapa alasan melakukan studi pendahuluan antara lain: 

a. Melihat proporsi kasus yang akan di teliti. 

b. Menentukan besar sampel penelitian 

c. Melakukan uji validitas instrumen  

d. Melakukan uji reliabilitas instrumen jika intstumen dalam bentuk 

kuesioner. 

e. Menentukan populasi sasaran 

Studi pendahuluan akan lebih efektif jika data-data yang kita inginkan 

belum tersedia atau penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian 

yang baru. Selain itu uji studi pendahuluan lebih akurat untuk melihat 

populasi sasaran yang sebenarnya.  

Sebelum melakukan pengumpulan data untuk penelitian terkadang peneliti 

ingin melihat apakah instrumen yang digunakan benar-benar dapat 

sebagai alat untuk mengukur variabel yang ada dalam penelitian. 

 

2. Cara Studi Pendahuluan 
a. Studi pendahuluan untuk uji coba kuesioner 

Studi awal yang dilakukan untuk melakukan pengujian kuesioner 

biasanya dilakukan jika peneliti ingin mengetahui validitas dan 

reliabilitas instrumen yang digunakan. Dalam melakukan pengujian 

kuesioner harus terisi artinya sudah ada jawaban-jawaban dari 

responden.  

Langkah-langkah yang dikerjakan dalam pengujian kuesioner 

- Menyusun pertanyaan-pertanyaan 



Pertanyaan-pertanyaan yang ingin diuji coba disesuaikan dengan 

variabel-variabel yang akan dilakukan pengukuran.  

- Memilih populasi sasaran. 

Pemilihan populasi sasaran dapat didasarkan pada populasi yang 

mempunyai karakteristik yang sama pada populasi yang akan 

dilakukan penelitian. Artinya disini uji coba kuesioner tidak 

dilakukan pada populasi yang akan diteliti.  

Misanya  

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Bantul sebaiknya uji coba 

dilakukan diluar kabupaten bantuk, katakanlah pada kasus ini yang 

mempunyai karakteristik populasi yang hampir sama adalah 

kabupaten sleman maka uji coba dapat dilakukan di kabupaten 

sleman.  

- Melakukan uji coba pada populasi yang tidak diteliti 

Uji coba dapat dilakukan minimal 30 subjek penelitian, dan 

sebaiknya kuesioner yang akan dilakukan pengujian harus terisi 

semua. 

- Melakukan analisis hasil uji coba kuesioner 

Analisis uji coba kuesioner dapat dilakukan dengan analisis r 

pearson untuk melihat validitas kuesioner sedangkan untuk melihat 

reliabilitas instrumen (kuesioner dapat dilakukan dengan uji test-

retest. 

- Validasi pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan 

Jika setelah dilakukan analisis ternyata didapatkan beberapa 

pertanyaan tidak valid atau tidak reliabel maka pertanyaan-

pertanyaan tersebut sebaiknya tidak digunakan dalam penelitian. 

 

b. Studi pendahuluan untuk menentukan besar sampel 

Studi pendahuluan juga dapat dilakukan untuk menentukan sampel 

yang akan diteliti nantinya. Studi pendahuluan ini lebih menekankan 

pada aspek proporsi dari populasi yang dimaksud atau studi 

pendahuluan ini untuk melihat risiko variabel yang akan diteliti.  

Beberapa hal sebelum menentukan besar sampel dalam penelitian 

peneliti harus memahami berapa, bagaimana, dan apa variabel-



variabel yang ada dalam penelitian tersebut misalnya proporsi penyakit 

yang diteliti, risiko variabel yang diteliti. 

 



PERTEMUAN 3 
 

MERUMUSKAN HIPOTESIS DAN MENENTUKAN VARIABEL 
 

 
 

1. Pengertian 
Menurut epistemologi hipotesis berasal dari kata hipo dan tesis. Hipo 

artinya belum sedangkan tesis artinya dalil. Jadi hipotesis itu belum dalil 

atau masih calon dalil. Untuk menjadi dalil harus didukung oleh data 

dengan kata lain harus dibuktikan secara empiris melalui penelitian. Jika 

terbukti didukung oleh data maka hipotesis itu menjadi dalil dan jika tidak 

didukung oleh data maka tidak terbukti dan tidak benar yang 

dihipotesiskan. 

 

2. Jenis Hipotesis 

  
a. Hipotesis deskriftif 

Hipotesis ini mempunyai sifat menyatakan eksistensi, ukuran, atau 

distribusi dari kasus-kasus.  

Contoh 

Rata-rata banyaknya anak dari keluarga-keluarga di provinsi Jawa 

Tengah adalah 4 orang. 

b. Hipotesis hubungan 

Hipotesis ini mempunyai sifat assosiatif (hubungan) antara satu 

variabel dengan variabel satunnya, dimana syarat yang diperlukan 

adalah ada 2 variabel yang terkait.  

Contoh  

Ada hubungan antara kepuasan kerja dengan produktivitas. 

Contoh ini menhubungkan variabel kepuasan kerja dengan variabel 

produktivitas. Hipotesis ini dapat dibuat dalam bentuk kalimat: ” jika 

kepuasan kerja tinggi, maka produktivitas tinggi. 

c. Hipotesis Sebab Akibat 

Hipotesis ini mempunyai ciri satu variabel sebagai sebab sedangkan 

satu variabel sebagai akibat.  



Contoh  

”Kepuasan kerja adalah penyebab produktivitas” atau ” produktivitas 

kerja berpengaruh terhadap produktivitas”.  

Pada contoh ini variabel kepuasan kerja sebagai sebab sedangkan 

produktivitas sebagai akibat. Hal ini dimungkinkan variabel kepuasan 

kerja terjadi terlebih dahulu, baru kemudian disusul oleh variabel 

produktivitas. 

d. Hipotesis perbandingan 

Hipotesisi ini bertujuan melihat perbandingan antara satu variabel 

dengan variabel yang lainnya.  

Contoh  

”Ada perbedaan wanita dan pria dalam memilih pasta gigi”  

Pada contoh ini menunjukan ada perbedaan memilih pasta gigi antara 

wanita dan pria. 

 

3. Cara Menguji Hipotesis 
Daerah penolakan hipotesis 
Daerah penolakan merupakan suatu daerah dalam distribusi sampling. 

Distribusi sampling meliputi semua harga yang mungkin dimiliki oleh 

satatistik tes di bahwa Ho.  

Untuk satu sisi 

 

 

 

 

                            Daerah penerimaan hipotesis (Ho)                    

 0                                                                                          Penolakan Ha   1 

Gambar daerah penolakan hipotesis untuk 1 sisi 

 

Letak daerah penolakan hipotesis dipengaruhi oleh sifat hakikat H 

alternatif yang menunjukan arah perbedaan yang diprediksikan, maka 

akan muncul suatu tes yang disebut satu sisi (one tailed test). Jika 

hipotesis alternatif tidak menunjukan arah perbedaan yang diprediksikan, 

maka digunakan tes dua sisi (two tailed test). Test satu sisi dan dua sisi 

Daerah penerimaan 
hipotesis nol



berbeda dalam letak penolakan hipotesis, tetapi tidak berbeda dalam 

besarnnya. Dalam tes satu sisi daerah penolakan sepenuhnya ada di 

suatu ujung (sisi) distribusi sampling. Dalam tes dua sisi daerah penolakan 

itu terdapat pada kedua ujung (sisi) distribusi samplingnya. 

 

 

 

 

 

                            Daerah penerimaan hipotesis (Ho)                    

 0                                                                                                                    1 

Gambar daerah penolakan hipotesis untuk 2 sisi 

 

Langkah-langkah dalam penentuan penerimaan dan penolakan hipotesis 

1. Melakukan pernyataan mengenai hipotesis 

Pada prinsipnya statistik menguji hipotesis nol. Hipotesis sering 

dinyatakan  

Ho = μ1≠ μ2 

Ha = μ1= μ2 

 

2. Melakukan pengujian hipotesis 

Pengujian hipotesis disesuaikan dengan pemilihan uji statistik yang 

akan digunakan untuk pengujian hipotesis. Beberapa hal yang ikut 

berperan dalam penentuan uji statistik antara lain: 

a. Skala data yang dihasilkan dari pengumpulan data 

b. Metode yang digunakan 

c. Distribusi dan variansi data 

d. Bentuk hipotesis  

 

3. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi yang umum digunakan untuk menentukan apakah 

hipotesis diterima atau ditolak antara lain tingkat signifikansi 10%, 5%, 

dan 1%. 

 

Penolakan 
hipotesis 
nol 

Penolakan 
hipotesis 
nol 



4. Menentukan daerah penolakan dan penerimaan hipotesis 

Daerah penolakan/penerimaan hipotesis didasarkan pada signifikansi 

yang diinginkan. Daerah penolakan dapat melalui satu sisi atau dua 

sisi tergantung dari arah hipotesis.  

5. Membuat keputuhan hipotesis 

Keputusan penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan dari 

perbandingan nilai hitung uji yang digunakan dengan standart tabel 

(sesuai dengan uji yang digunakan) atau dapat dilakukan dengan 

membandingkan taraf signifikansi yang diinginkan berdasarkan nilai 

alfa (α). 

 

4. Penelitian tanpa hipotesis 
Tidak selalu penelitian mesti akan diikuti oleh hipotesis penelitian. 

Biasanya penelitian yang tidak diikuti dengan hipotesis itu penelitian yang 

bersifat deskriptif dan evaluatif. Penelitian ini lebih menekankan pada 

aspek evaluasi pelaksanaan dan tidak melakukan pendugaan terhadap 

sesuatu.  

 



MENENTUKAN VARIABEL 
 
 

1. Pengertian dan Macam Variabel 
Variabel adalah suatu ciri, sifat, karakteristik atau keadaan yang melekat 

pada beberapa subjek, orang, atau barang yang dapat berbeda-beda 

intensitasnya, banyaknya atau kategorinya.  

Contoh  

Ada 10 orang kepada mereka ditanya tentang usia berapa usia saat ini. 

Jawaban masing-masing orang ternyata berbeda-beda maka ini disebut 

variabel. 

Variabel adalah sesuatu yang bervariasi pada beberapa subjek baik 

barang, orang, atau kasus.  

 
Macam variabel 
Pada umumnya variabel ada dua yaitu variabel kuantitatif (yang dapat 

disebut dengan angka) dan variabel kualitatif (dalam bentuk kategoris). 

Variabel kuantitafi yang dinyatakan dalam bentuk pecahan atau dapat 

ditambah dengan pecahan disebut variabel kontinus dan jika tidak dapat 

dinyatakan dalam bentuk pecahan atau tidak dapat ditambah dengan 

pecahan disebut variabel utuh atau dikrit.  

Variabel kategoris adalah variabel yang karakteristik tidak mungkin dalam 

bentuk angka misalnya agama yang dianut, islam, kristek dll. 

Menurut jenisnya variabel antara lain: 

a. Variabel independent 

Variabel independent merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau variabel yang dalam kasanah teori mandiri. 

b. Variabel dependent 

Variabel depenent merupakan variabel yang dalam penelitian 

dipengaruhi baik oleh variabel luar atau variabel independent. 

c. Variabel luar (konfonding) 

Variabel luar merupakan variabel yang dapat mempengaruhi baik 

variabel independent maupun variabel dependent. 

 



 Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh proposal yang ada di sesi II 

 

2. Variabel dan Data Penelitian 
Variabel penelitian akan diterjemahkan menjadi data penelitian. Dalam 

konsep variabel penelitian, variabel penelitian yang nantinya akan 

mendapatkan data penelitian. Data penelitian merupakan hasil 

pengumpulan dari variabel penelitian. Dalam kegiatan penelitan variabel 

nantinya akan menjadi data-data dalam penelitian. Variabel penelitian erat 

kaitannya dengan data penelitian. Hal ini terjadi karena apa yang ada 

dipenelitian akan menjadi data yang akan dibahas dalam penelitian. Kalau 

kita bicara tentang data penelitian kita tidak lepas dari variabel yang ada.  

   

3. Variabel sebagai Objek Penelitian 
Penelitian dapat berjalan jika dalam penelitian itu ada variabel penelitian 

dimana variabel itu yang akan dijadikan sebagai objek dari penelitian. 

Dengan kata lain prinsip yang dilakukan dalam penelitian salah satunya 

adalah mengumpulkan data-data yang dibentuk dari variabel penelitian. 

 



PERTEMUAN 4 
MENENTUKAN SUMBER DATA DAN TEKNIK SAMPLING 

 
 

1. Pengertian Sumber data 
Sumber data merupakan tempat dimana data diperoleh. Dalam kasus 

ini terdapat beberapa cara memperoleh data antara lain:  

 

SENSUS 

Sensus penduduk adalah suatu proses keseluruhan dari pengumpulan, 

pengolahan, penyajian data penduduk antara lain ciri demografi, sosial 

ekonomi dan lingkungan hidup 

REGISTRASI 

Pencatatan penduduk secara rutin komponen penduduk yang dinamis, seperti 

kelahiran, kematian, mobilitas penduduk, perkawinan,perceraian, perubahan 

pekerjaan, yang dapat terjadi setiap saat. Pelaksanaan registrasi dengan 

sistem pasif menimbulkan permasalahan, terutama ketidaklengkapan data 

pelaporan misalnya: 

SURVEI 

Survei mempunyai cakupan lebih terbatas, dengan pengambilan sampel, 

informasi yang dikumpulkan lebih luas dan mendalam. Contoh: supas, 

sakernas, susenas, 

 

2. Populasi 
Populasi merupakan kelompok apa yang diamati dalam penelitian, atau 

kelompok yang dikenakan atau diterapi hasi dari penelitian. Berikut 

merupakan contoh populasi 

a. Seluruh Mahasiswa Indonesia 

b. Seluruh Mahasiswa UGM 

c. Semua pengunjung museum Tugu 

d. Semua Penyakit diare di Kabupaten Bantul 

 



Dari masing-masing populasi tersebut diatas diketahui bahwa para 

anggota dari kemompok masing-masing itu memiliki satu atau beberapa 

kesamaan karakteristik, yang membedakan dengan populasi lain. 

Populasi yang diamati atau perhatian penelitian disebut populasi sasaran.  

Semakin dipersempit populasinya maka penelitian yang dilakukan 

semakin kecil. 

 

3. Sampel 
Mengapa dalam penelitian dilakukan sampel dari populasi? Beberapa 

alas an untuk melakukan sampling antara lain menghemat tenaga, waktu, 

biaya, materi dan lainnya. Biasanya meneliti semua populasi biasannya 

akan menghadapi kendala meski hasilnya akan lebih baik daripada 

sampling. Tetapi jika sampelnya tepat dan akurat, benar-benar mewakili 

atau representative maka kesimpulan akan sama dengan meneliti 

populasi. Untuk itu perlu yang perlu diperhitungkan dalam sample adalah 

bagaimana cara pengambilan sampel? Dan bagaimana menentukan 

jumlah sample? Harapan dari ini salah satunya adalah bagaimana sample 

dapat mewakili dari populasi (representative). Dalam konteks ini dikenal 

dengan cara pengambilan sample secara random dan non random. 

Disamping itu dikenal beberapa cara penentuan besar sample.   

Dalam melakukan penentuan besar sample yang penting diingat adalah 

bagaimana hipotesisnya dan desain penelitiannya? Pemilihan pengunaan 

rumus besar sample akan sedikit banyak ditentukan oleh pola 

hipotesisnya dan desain yang ada dalam penelitian. 

Sampel random antara lain: 
Simpel random sampling 

Sistematik random sampling 

Cluster random sampling 

Stratifikasi random sampling 

Sampel non random 
Kuota sampling 

Proporsif sampling 

Snowball sampling 

 



4. Penelitian Kasus 

Penelitian kasus lebih menekankan pada subjek dengan jenis kasus 

tertentu atau dalam konsep kesehatan penyakit. Upaya yang jelas dalam 

penelitian kasus berangkat dari permasalahan penyakit. Salah satu 

penelitian kasus adalah dengan desai case control dimana kasus 

dipelajari kemudian dicari pembanding untuk mengetahui kaitannya antara 

variabel dalam subjek.  

Sebuah contoh penelitian: 

Penelitian tentang ASI eksklusif dengan kejadian ISPA. 

Desain penelitian: 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan 

rancangan case control study. Desain rancangan adalah sebagai berikut; 

 
Gambar 3. Desain penelitian  case control diadopsi dari Gordis (2004) 

  

Pada kasus ini peneliti mencoba mencari faktor-faktor yang berkaitan 

dengan kejadian ispa. Setelah variabel ditentukan kemudian peneliti 

mencari pembanding subjek yang tidak menderita penyakit ISPA.  

Dalam dunia kesehatan kebanyakan penelitian berangkat dari topik salah 

satu kasus yang kaitanya dengan kejadian penyakit. 

 

5. Unit Analisis 

Faktor Risiko 

Penyapihan dini 

Tidak 
Penyapihan dini 

Penyapihan dini 
 

Tidak 
Penyapihan dini 

Bukan ISPA 

Kejadian 
ISPA  

Saat penelitian 



Unit analisis merupakan karakteristik variabel yang nantinya dilakukan 

analisis. Unit analisis biasa sebut sebagai subjek penelitian.  

Unit analisis dapat berupa individu atau dalam bentuk yang lebih luas adalah 

masyarakat.  

Jika melihat kasus tersebut diatas unit analisis adalah penderita ISPA atau 

dapat disebutkan unit analisis bersifat individu.  

Unit analisis menekankan bahwa subjek mana yang nantinya akan dilakukan 

analisis data dan dari unit tersebut akan didapatkan variabel-variabel yang 

dimaksud dalam penelitian. Unit analisis merupakan struktur terkecil dari 

penelitian sehingga dimunkinkan unit analisis merupakan salah satu sasaran 

pokok dalam penelitian. 

 
 



PERTEMUAN 5 
PRAKTEK TEKNIK SAMPLING 

 
 

OLEH 
 

NUGROHO SUSANTO 
 
 



 
A. KOMPONEN PERHITUNGAN BESAR SAMPEL 
 

1. Level of Significant (α) 

Tingkat kemaknaan pada konsep hipotesis adalah peluang bahwa hipotesis 

nol benar ketika hipotesis tersebut benar-benar benar. Kekuatan uji pada konsep 

hipotesis adalah peluang bahwa hipotesis nol salah ketika hipotesis tersebut benar-

benar salah. Dalam asumsi penerimaan dan penolakan hipotesis bisa saja terjadi 

kesalahan dalam penarikan keputusan mengenai penerimaan hipoteis. Kesalahan-

kesalahan ini yang biasa disebut dengan kesalahan tipe I (kesalahan α) dan 

kesalahan tipe II (kesalahan β).  

   

2. Power of test atau Kekuatan uji (β) 

Dalam mencari besar sampel, tidak lepas juga untuk mempelajari mengenai 

kekuatan uji dari penelitian itu sendiri. Kekuatan uji dimaksudkan untuk mengetahui 

seberapa besar asumsi bahwa sampel tersebut yang diambil adalah representatif 

terhadap populasi. Pada konsep ini dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi 

kekuatan uji yang diingikan dari penelitian maka semakin besar sampel yang akan 

dibutuhkan untuk melakukan asumsi bahwa sampel adalah representatif (mewakili) 

dari populasi. Untuk mencari nilai Kekuatan uji (1-β) pada prinsipnya sama dengan 

level of significant. Hal yang membedakan adalah kalau dalam level of significan kita 

mengenal arah dari nilai z yaitu arah negatif dan arah positif sedangkan untuk 

kekuatan uji (1- β) tidak mengenal arah.   

 

3. Presisi 

Presisi merupakan salah satu hal yang dasar dalam pengambilan sampel 

penelitian. Ketepatan pendugaan yang diinginkan lebih memungkinkan suatu 

penelitian lebih tajam dalam pengambilan kesimpulan penelitian. Dalam beberapa 

kasus, seorang penelitian terkadang tidak mengetahui parameter untuk mengambil 

tingkat presisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk 

menyelesaikan masalah ini kita harus mempunyai pijakan teori yang tepat dalam 

menentukan tingkat presisi. Jika parameter presisi belum diketahui kita dapat 

mengunakan derajat presisi yang diinginkan dengan mengacu pada teori yang ada. 



Biasanya penelitian mengunakan confidence interval 95%. Jika peneliti memilih 

confidence interval 95% maka formula yang dapat muncul adalah “Estimasi ± 2 

(perkiraan) x SE (standard error)”. Dimana rumus 2.3 SE = 
21

11
nn

S p +  

4. Proporsi 

Proporsi merupakan bentuk khusus dari rasio, dimana didalamnya numerator 

termasuk juga denumerator dan hasilnya adalah nilai yang dinyatakan dalam bentuk 

prosentase. Proporsi lebih menekankan bahwa pembilang (numerator) merupakan 

bagian dari penyebut (denumerator).  

 

5. Variansi 

Pada konsep ini variansi lebih diidentikan dengan nilai-nilai atau karakteristik 

pengamatan. Jika membicarakan tentang sampel maka asumsi variansi lebih 

menjelaskan homogenitas dari sampel yang telah dilakukan penelitian. 

Variansi merupakan kuadran dari deviasi nilai-nilai individu terhadap rata-rata 

kelompok yang dilakukan penelitian. Variansi dalam populasi sering dinyatakan 

dalam σ2 dan standart deviasi dinyatakan dalam σ. Variansi dalam sampel 

dinyatakan dalam S2 dan standar deviasi dinyatakan dalam s.  

 

6. Odd Rasio dan risiko relatif 

Dasar pengukuran yang digunakan dalam epidemiologi adalah peluang 

individu untuk terkena penyakit yang disebut faktor resiko. Meskipun resiko sangat 

berguna untuk menghitung hubungan antara faktor resiko dengan penyakit, tetapi hal 

itu tidak mutlak jika faktor resiko tersebut jelas pasti mengakibatkan suatu penyakit. 

Ilustrasi pengkajian faktor risiko adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai odd rasio (OR) atau resiko relative (RR) yang diperoleh lebih dari 1 

maka dapat dikatakan faktor tersebut meningkatkan resiko untuk terjadinya 

suatu penyakit. 

2. Jika nilai odd rasio (OR) atau resiko relative (RR) yang diperoleh kurang dari 1 

maka dapat dikatakan faktor tersebut merupakan faktor yang dapat 

menghindarkan resiko untuk terjadinya suatu penyakit (Protective Factor). 



 
B. RUMUS BESAR SAMPEL 

PENELITIAN CROSS SECTIONAL 
Perhitungan besar sampel dengan mempertimbangkan proporsi presisi biasa 

digunakan dalam penelitian-penelitian survey maupun penelitian dengan desain 

cross sectional. Rumus yang digunakan untuk populasi proporsi dengan presisi 

didapatkan formula rumus sebagai berikut (lemeshow, 1991): 

Rumus 4.1   
( )

2
2/1

2 1
d

pPZn −
= −α  

Keterangan  

n    = Besar sampel 

Z21-α = tingkat kepercayaan 95% artinya (1-α). 

P =  Proporsi prevalensi kejadian 

d    = Presisi ditetapkan 

Contoh (studi kasus) 

Suatu penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul untuk mengetahui perilaku ibu dalam 

memberikan makanan kepada bayi. Jika penelitian yang dilakukan menginginkan 

ketepatan 10%, tingkat kemaknaan 95% dan diketahui prevalensi perilaku ibu dalam 

pemberian makanan bayi baik sebesar 30%. Berapa sampel yang harus diambil 

pada kasus diatas? 

 

Untuk penyelesaian kasus diata digunakan rumus 4.1 sebagai berikut;   

Rumus 4.1 
( )

2
2/1

2 1
d

pPZn −
= −α  

Keterangan  

 n    = Besar sampel 

Z21-α = tingkat kepercayaan 95% artinya (1-α) = 100-95 = 5% atau 0,05. Pada α 

0,05 nilai z = 1,96. 

P =  Proporsi prevalensi kejadian (0,3) 

d    = Presisi ditetapkan (0,1) 



( )
2

2/1
2 1

d
pPZn −

= −α  

( )
2

2

1.0
3.013.0.96.1 −

=n  

( )
21.0

3.013.0*841.3 −
=n  

21.0
7.0*1524.1

=n  

01.0
8067.0

=n  

673.80=n  

sampeln 81=  

Berdasarkan perhitungan besar sampel secara manual dengan mengunakan 

formula rumus 4.1 didapatkan jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 81 sampel. 

 
PENELITIAN CASE CONTROL 

Perhitungan besar sampel pada test hipotesis untuk odds rasio didapatkan 

formula rumus sebagai berikut (lemeshow, 1991): 

Rumus 5.6 
( ) ( ) ( ){ }

( )221

2

22111222/1 11*12
∗∗

∗∗∗∗∗
−

−

−+−−+−
=

PP

PPPPZPPZ
n

βα  

Rumus 5.6 biasa digunakan pada penelitian yang ingin menguji terhadap nilai 

odd rasio. Hipotesis yang dapat dimunculkan adalah OR ≠ 1 artinya OR bisa > 1 atau 

OR < 1.  Dalam konsep epidemiologi nilai OR = 1 itu menunjukan equal atau sama, 

tetapi kalau nilai OR ≠ 1 itu menunjukan bahwa paparan merupakan faktor risiko atau 

sebaliknya paparan merupakan faktor protekrif (pelindung) terhadap kejadian 

penyakit. Jika nilai OR > 1 artinya paparan merupakan faktor risiko penyakit tetapi 

jika OR < 1 artinya paparan merupakan faktor pelindung (protektif) dari penyakit. 

Contoh  

Suatu penelitian dilakukan untuk melihat efikasi vaksin BCG dalam perlingungan 

TBC pada anak. Peneliti ingin membandingkan cakupan imunisasi pada orang yang 

terkena penyakit tuberkulosis dan yang tidak terkena penyakit. Informasi awal 

didapatkan bahwa sekitar 30% orang pada kelompok yang tidak menderita 



tuberkulosis tidak mendapatkan vaksin BCG. Peneliti menginginkan kekuatan uji 

dalam mendeteksi odd rasio sebesar 80% dengan tingkat signifikan 5%. Jika nilai 

odd rasio antara kedua kelompok adalah 2, berapa jumlah sampel minimal yang 

dibutuhkan...? 

 

Penyelesaian  

Diketahui  

∗
2P  = 0.30 

OR  = 2  

Z1-α = 5% = 0.05 = 1.96 (dua arah). 

Z1-β = 80% = 0.10 = 0.84 

N  = .....? 

Untuk menyelesaikan contoh kasus diatas, terlebih dahulu harus dicari nilai ∗
1P . Nilai 

∗
1P  diperoleh dengan mengunakan rumus 

*)1(*)(
*)(

22

2
1 PPOR
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−+

=∗ . 

∗
1P =.....? 
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*)(

22

2
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−+
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−
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−+−+−
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PPPPZPPZ
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( ) ( ) ( ){ }
( )2

2

2/1

3.04615.0
3.013.04165.014615.084.03.013.0*2

−
−+−+−

= −αZ
n  

{ }
( )2

2

161.0
21.02484.084.042.096.1 ++

=n  



{ }
0259.0

6771,0*84.06480.0*96.1 2+
=n  

{ }
0259.0

568764.027008.1 2+
=n  

0259.0
38134.3

=n  

130=n  

Jadi sampel yang dibutuhkan untuk masing-masing kelompok sebesar 130 sampel.  

 
PENELITIAN KOHORT 

Perhitungan besar sampel untuk hipotesis risiko relatif didapatkan formula 

rumus sebagai berikut (Lemeshow, 1991): 

Rumus 6.2 
( ) ( ) ( ){ }

( )221

2

22111221 11122/
PP

PPPPZPPZ
n

−

−+−−+−−
=

βα
 

Rumus besar sampel ini biasa digunakan pada penelitian kohort dimana 

penelitian ingin menguji peluang paparan untuk terjadinya penyakit dengan 

membandingkan peluang antara kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. 

Pada bagian ini membahas bagaimana menghitung besar sampel untuk menguji 

hipotesis bahwa populasi relatif risk mendekati nilai satu (1).  Informasi yang 

dibutuhkan untuk menghitung besar sampel pada penelitian ini antara lain: 

a. Nilai uji dari relatif risk yang diinginkan terhadap hipotesis nol 10 =RR   

b. Peluang penyakit pada orang yang terpapar. Untuk mendapatkan nilai P1, 

dapat digunakan formula rumus berikut (Lemeshow, 1991): 

Rumus 6.3 aRRPP *21 = , dimana P1 merupakan hasil perkalian antara 

peluang kelompok penyakit pada subjek yang tidak terpapar dengan risiko 

relatif. 

c. Peluang penyakit pada orang yang tidak terpapar (P2). 

d. Nilai tengah antara peluang penyakit pada subjek yang terpapar dan peluang 

penyakit pada subjek yang tidak terpapar ( P ). 

e. Level of signifikan 



f. Kekuatan uji 

g. Hipotesis penelitian 0RRRRa ≠  

Dalam perhitungan besar sampel mengunakan rumus 6.2 diperlukan 

informasi mengenai nilai tengah dari proporsi P , dimana nilai P  diperoleh dari 

formula rumus berikut (lemeshow,1991): 

Rumus 6.4  
2

21 PPP +
=  

Contoh  

Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui efektifitas antara obat A dan obat B 

pada masyarakat dengan uji klinik. Sampel diambil secara random terhadap obat A 

dan B, dan akan dievaluasi slama 5 tahun setelah menerima pengobatan. Obat A 

merupakan obat baru yang akan dievaluasi selam 5 tahun kedepan dengan risiko 

relatif (misal 0.5). dimana masyarakat yang mendapatkan obat B sebanyak 35%. 

Berapa banyak pasien yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini jika kekuatan 

uji yang diinginkan pada 90% confidence interval uji hipotesis nul ( 10 =RR ) dan 

peneliti menginginkan tingkat kemaknaan sebesar 5%.   

Penyelesaian  

Diketahui  

2P  = 0.35 

5.0=aRR  

RR  = 1 

Z1-α/2 = tingkat kepercayaan 95% artinya (1-α) = 100-95 = 5% atau 0,05. Pada α 

0,05 nilai z = 1,96. 

Z1-β  = 90% = 0.10 = 1.2816 

?.......=P  

2
21 PPP +

=  

2
35.0175.0 +

=P  

2625.0=P  



 

1P =.....? 

aRRPP *21 =  

5.0*35.01 =P  

175.01 =P  

N=......? 
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−
++
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{ }
030625.0

371875.02816.138718.096.1
2

+
=n  

{ }
030625.0

781539.0219598.1 2+
=n  

030625.0
004549.4

=n  

7.130=n  

 

Jadi besar sampel minimal untuk masing-masing kelompok sebesar 131 sampel. 

 
PENELITIAN EKSPERIMEN 

Perhitungan besar sampel pada dua populasi rata didapatkan formula rumus 

besar sampel sebagai berikut (Lemeshow, 1991): 

Rumus 7.5 
( )
( )2

2
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+
= −−  (satu arah) 



Rumus 7.6 
( )
( )2

2
11

22
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ZZ
n

μμ
σ βα

−

+
= −−  (dua arah) 

Rumus 7.5 dan rumus 7.6 dapat digunakan pada penelitian dengan desain 

eksperimen baik eksperimen kuasi maupun eksperimen murni. Penting untuk 

dipahami dalam perhitungan besar sampel dengan mengunakan rumus 7.5 dan 

rumus 7.6 adalah jenis variabel penelitian yang diinginkan dalam penelitian. Dalam 

hal ini untuk mengunakan rumus diperlukan variabel dengan skala data 

interval/rasio. Keadaan ini terjadi karena untuk mendapatkan nilai mean, skala data 

yang mungkin bisa digunakan adalah skala interval dan rasio.  

Perhitungan besar sampel dengan mengunakan rumus 7.5 atau 7.6 

digunakan pada penelitian-penelitian yang melakukan pengujian hipotesis nul µo = 

µa hipotesis penelitian µo ≠ µa. Desain penelitian yang biasa digunakan dalam 

penelitian ini adalah desain penelitian eksperimen pre post baik dengan control 

maupun tanpa kontrol.  

Contoh  

Suatu peneliti ingin melakukan penelitian tentang perbedaan lama kala III persalinan 

antara ibu bersalin yang dilakukan plasenta drainase dengan ibu yang tidak 

dilakukan plasenta drainase. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu didapatkan 

informasi sebagai berikut: 

 

Sumber: Hasil Penelitian Shravage J C and Silpa P (2007). 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan nilai rata-rata dan standart deviasi. Jika 

diasumsikan bahwa dengan drainase plasenta, lama kala III persalinan lebih cepat 

makan rata-rata awal (µ0) adalah pada kelompok kontrol sedangkan rata-rata yang 

diinginkan penelitian (µa) pada kelompok kasus. Berdasarkan penelitian shravage 

berapa sampel yang diperlukan jika peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

tingkat kemaknaan 99% dan kekuatan uji penelitian 95%...? 

Penyelesaian  



Untuk menyelesaikan perhitungan besar sampel pada kasus kita dapat mengunakan 

rumus 7.5. Rumus ini digunakan karena arah hipotesis sudah diketahui yaitu 

intervensi dengan drainase plasenta lebih cepat durasi lama kala III tetapi, kalau 

belum dapat diketahui dengan pasti apakan drainase plasenta lebih cepat atau lebih 

lama maka rumus 7.6 yang digunakan. Keadaan ini terjadi karena arah dari hipotesis 

belum jelas. 

Penyelesaian  

Diketahui  

µ0  = 7.42 menit 

µa  = 5.02 menit 

Z1-α = tingkat kepercayaan 95% (satu arah) artinya (1-α) = 100-99 = 1% atau 0,01. 

Pada α 0,01 nilai z = 2.3266. 

Z1-β = kekuatan uji 90% = 1.6449. 

σ2  = 2.562 menit  

N = ..........? 

( )
( )2

2
11

22

ao

ZZ
n

μμ
σ βα

−

+
= −−  

( )
( )2

22

02.542.7
6449.13266.256.2*2

−
+

=n  

( )24.2
7728.15*107.13

=n  

75.5
73.206

=n  

89.35=n  

Jadi sampel yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian sebesar 36 sampel untuk 

masing-masing kelompok (kelompok drainase dan kelompok tanpa drainase). 

 
 



PERTEMUAN 6 
MENENTUKAN DAN MENYUSUN INSTRUMENT 

 

1. Metode dan Instrumen 

Untuk menjawab masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian, maka harus dikumpulkan data. Yang dikumpulkan harus data 

yang benar, dan dilakukan dengan cara dan mengunakan alat yang benar. 

Cara dan pengunaan alat untuk mengumpulkan data disebut 

instrumentasi. Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data. Alat itu 

digunakan untuk mencatat dan mengumpulkan data yang dalam 

mencatatnya dapat dikerjakan oleh peneliti atau dikerjakan oleh subjek 

yang diteliti atau orang lain yang bukan subjek yang diteliti. 

Menurut Nan Lin, ada 4 metode pengumpulan data antara lain; 

a. Metode observasi 
Metode observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti untuk mencatat kejadian atau peristiwa 

dengan menyaksikannya.  

b. Metode dokumentasi 
Metode dokumentasi dilakukan jika tidak mungkin bagi peneliti 

untuk melakukan kontak dengan pelaku atau subjek penelitian. 

c. Metode survei 
Survei merupakan suatu metode pengumpulan data yang 

mengunakan instrumen kuesioner atau wawancara untuk 

mendapatkan tanggapan dari responden yang disampel. 

d. Metode eksperimen 
Merupakan metode dengan melakukan perlakuan. 

 

 

2. Jenis Metode atau Instrumen Pengumpulan Data 
Didalam pengumpulan data sering digunakan 3 macam kuesioner atau 

formulir. 

a. Kuesioner untuk keperluan administrasi. 



Kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui saluran-

saluran administrasi. Oleh karena itu jenis kuesioner ini lebih dikaitkan 

dengan keperluan-keperluan administrasi. 

b. Kuesioner untuk observasi. 
Agar observasi terarah dari apa yang diingikan oleh peneliti sebaiknya 

dalam melakukan observasi juga mengunakan dafrar pertanyaan yang 

disiapkan terlebih dahulu. 

c. Kuesioner untuk wawancara 
Jenis kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui 

wawancara. Alat ini lebih digunakan untuk memperoleh jawaban yang 

akurat dari responden. Wawancara dapat dilakukan dengan prosedur 

interview door to door atau telephone interview. 

 

3. Penentuan Metode dan Instrumen 
Dalam menyusun kuesioner hal-hal yang penting untuk diperhitungkan 

antara lain: 

a. Pertanyaan hendaknya jelas maksudnya. Yang dimaksud pertanyaan 

jelas sesuai dengan kriteria antara lain: Pertanyaan tidak terlalu luas, 

Pertanyaan tidak terlalu panjang, Pertanyaan tidak boleh memimpin 

(leading), Sebaiknya dihindari pertanyaan yang dobel negative. 

b. Pertanyaan hendaknya membantu ingatan responden. Pertanyaan itu 

menjamin responden untuk dengan mudah mengutarakan jawaban. 

Hal ini dimaksudkan pertanyaan itu menyediakan berbagai perkiraan 

jawaban yang sudah dirumuskan sehingga responden tidak disulitkan 

untuk memikirkan jawaban. 

c. Pertanyaan hendaknya menghindari bias. Jawaban terjadi kadang 

responden tidak mau menjawab pertanyaan yang sebenarnya terjadi 

dan memberikan jawaban yang lain. Misalnya berapa umur ibu 

sekarang  

Option jawaban 

• 20-25 tahun 

• 25-40 tahun 

• 30-35 tahun 



• 35-40 tahun  

d. Pertanyaan hendaknya memotivasi responden untuk menjawab. Hal ini 

berarti memungkinkan responden untuk menjawab semua pertanyaan. 

e. Pertanyaan hendaknya dapat menyaring responden. Artinya bila ada 

pertanyaan-pertanyaan yang khusus tertentu harus didahului dengan 

pertanyaan-pertanyaan penyaring. Misal Apakah ibu sudah mengikuti 

KB? Jika ya jawaban baru ditanyakan kontrasepsi mana yang sering 

dipakai? 

f. Pertanyaan hendaknya sesederhana mungkin 

 

4. Pengandaan Instrumen 
Instrumen yang telah disusun kemudian diperbanyak dengan tujuan agar 

satu subjek dengan subjek yang lain mendapatkan pertanyaan yang 

sama.  

Unsur-unsur dalam kuesioner 

a. Jenis pertanyaan 

b. Bentuk pertanyaan 

c. Isi pertanyaan 

d. Urutan pertanyaan 

 

5. Keampuhan Instrumen 
Instumen yang baik sebaiknya memenuhi standar instrumen yang 

mempunyai validitas dan reliabilitas yang tinggi. Untuk mengetahui 

instrumen itu valid atau reliabel maka instrumen perlu dilakukan pengujian 

sebelum instrumen di berikan ke responden atau subjek penelitian.  

Validitas  
Validitas merupakan suatu indeks yang menunjukan alat ukur itu benar-

benar mengukur apa yang diukur.  

Reliabilitas  
Reliabilitas merupakan indek yang menunjukan sejauh mana suatu alat 

ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini menunjukan bahwa 

sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten atau tetap bila dilakukan 

pengukuran berkali-kali terhadap gejala yang sama dengan mengunakan 

alat ukur yang sama. 



(Nama Anak) 

6. Kekeliruan Dalam Menguji Instrumen. 
Kekliruan dalam pengujian intrumen berdampak pada instrumen yang 

digunakan tidak tepat untuk diterapkan dalam penelitian. Jika intstrumen 

yang telah dilakukan pengujian didapatkan instrumen yang tidak valid dan 

reliabel maka pertanyaan sebaiknya dihilangkan dan digunakan 

pertanyaan yang diuji yang telah valid. 

 

7. Penyusunan Skala 
Skala data yang sering digunakan dalam penelitian antara lain skala 

nominal, skala ordian, skala interval dan skala rasio. Skala data ini 

memegang peranan yang penting dalam penelitian antara lain skala data 

yang akan disusun dapat ditentukan sesuai dengan karakteristik variabel 

yang ada dalam penelitia selain itu sekala data dapat menentukan 

berbagai uji statistik yang kemudian digunakan untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian. 

 

Contoh kuesioner 
 
 

 
 

  

 
 

KUESIONER 
HUBUNGAN PENYAPIHAN DINI DENGAN KEJADIAN ISPA 

PADA ANAK USIA 12 – 18 BULAN 
DI ….. 

   
  
 

I. BIODATA 
A Biodata Anak  

1. NO STUDI    : 
Nama Anak   :  

 

     1.1.0 

2. Tanggal lahir ____/ ____/ ___ 
Tgl.   bln.    thn  1.2.0 

3. Umur (dalam Bulan) 
 

  bulan  
1.3.0 

4. Penolong 
1. Dokter                       
2. Bidan 
3. Dukun bayi 

 

  1.4.0 

5. Berat Badan Bayi Lahir (dalam GRAM) 
 

    Gr  
1.5.0 

RAHASIA 
HANYA UNTUK PENELITIAN 



B Biodata Ibu  

6 Nama Ibu   : 1.6.0 

7 Tanggal lahir ____/ ____/ ___ 
Tgl.   Bln.    Thn  1.7.0 

8 Umur (dalam Tahun) 
 

  Tahun  
1.8.0 

 
 

VII. KETERANGAN PENCACAHAN 
1. Nama/Kode Pewawancara 

....................... / ........ 7.1.0 Tgl 
wawancara

...... / ...... / 2009 7.1.2

2. Nama/Kode Editor  
....................... / ........ 7.2.1 Tgl. Editing ...... / ...... / 2009 7.2.2

3. Nama/Kode Operator 
....................... / ........ 7.3.1 Tgl. Data 

Entry 
...... / ...... / 2009 7.3.2

Made by: Aklima /mkia-kr/ ugm / Januari 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Jenjang pendidikan 
terakhir Ibu 

0.Tidak Sekolah 
1.Tidak Tamat SD 
2.SD 
3.SLTP 
4.SLTA 
5.D-III / Akademi 
6.Perguruan Tinggi 

 

  1.9.0 
 
 
 
 

10 Pekerjaan 1. Tidak Bekerja 
2. PNS/TNIPOLRI 
3. Peg. swasta 
4. Wiraswasta 
5. Pedagang 
6. Petani 
7. Buruh 
8. Lainnya 

 

 
 
 
 
 
 

1.10.1 
 
 
 
 

 Jika jwb 7=Lainnya; Sebutkan ................. 1.10.2 

11 Agama 1. Islam 
2. Kristen 
3. Hindu 
4. Budha 
5. Lainnya 

  
1.101 

 Jika jwb 5=Lainnya; Sebutkan ................. 1.102 

12 Alamat a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b. Desa/Kelurahan . . . . . . . . . . . . . 
c. Kecamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d. Kabupaten/Kota: PADANG 

1.110 

 II. PENYAPIHAN DINI  
1. Apakah (nama anak) pernah disusui 

ibunya?  
1. Ya    2. Tidak 
 
                         R.14 

 

  2.1.0 

2 Apakah (nama anak) sekarang masih 
disusui? 

1. Ya    2. Tidak 
                          R.7 

 

  
2.2.0 



3 Apakah pernah mengalami masalah 
pemberian ASI pada anak tersebut? 

1. Ya    2. Tidak 
                          R.5 

 

  
2.3.0 

Masalah apa saja yang dialami? 

a. Asi tidak keluar atau kurang ......1 

b. Anak sakit atau lemah ...............2 

c. Ibu sakit/lemah ..........................3 

d. Payudara bengkak/puting lecet .4 

e. Ibu bekerja .................................5 

f. Menjaga Keindahan payudara ...6 

g. Lainya ........................................7 

 

1. Ya    2. Tidak 

1. Ya    2. Tidak 

1. Ya    2. Tidak 

1. Ya    2. Tidak 

1. Ya    2. Tidak 

1. Ya    2. Tidak 

1. Ya    2. Tidak 

 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.   

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

2.4.7 

4. 

Masalah yang utama 
(dari beberapa masalah yang dijawab ya pilih salah satu yang utama 
tulis kodenya) 

  

 2.4.8 

5 Apakah ASI yang keluar pertama kali 
langsung diberikan kepada anak? 

1. Ya     2. Tidak   
 2.5.0 

 

6 Sesudah anak lahir berapa lama 
kemudian anak disusui untuk yang 
pertama kali? 

    
hari  jam  mnt   

 2.6.1 
2.6.2 
2.6.3 

7 Apakah saat sekarang (nama anak) sudah 
disapih 

 
 

1. Ya     2. Tidak 
 
                       R. 11 

  
 

2.7.0 

8. Kapan Anak disapih ? 
        

tgl  bln  th 
 

2.8.0 

9 Pada umur berapa (nama anak) disapih?       
 bln   Hr  

 

2.9.0 

Apa alasan anak disapih ? 

a. Asi tidak keluar atau kurang ......1 

b. Anak sakit atau lemah ...............2 

c. Ibu sakit/lemah ..........................3 

d. Payudara bengkak/puting lecet .4 

e. Ibu bekerja .................................5 

f. Menjaga Keindahan payudara ...6 

g. Lainya ........................................7 

 

1. Ya    2. Tidak 

1. Ya    2. Tidak 

1. Ya    2. Tidak 

1. Ya    2. Tidak 

1. Ya    2. Tidak 

1. Ya    2. Tidak 

1. Ya    2. Tidak 

 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.   

2101 

2102 

2103 

2104

2105 

2106 

2107 

10. 

Alasan yang utama 
(dari beberapa alasan yang dijawab ya pilih salah satu yang utama 
tulis kodenya) 

  

 2108 

11 Apakah (nama anak) pernah diberi 
makanan/minuman ? 
 

1. Ya    2. Tidak   
 

2110 

12 Sejak umur berapa bulan/hari anak mulai 

diberi minuman selain ASI 
      

 bln   Hr  
 

2120 



13 Apakah kemarin (nama anak) pernah 
diberi makanan/minuman? 

a. Vitamin, obat sirup? 

b. Air putih ? 

c. Air teh 

d. Air gula/air tajin ? 

e. Air buah 
(pepaya/pisang/jeruk/tomat) ? 

 

 
1. Ya    2. Tidak 

1. Ya    2. Tidak 

1. Ya    2. Tidak 

1. Ya    2. Tidak 

1. Ya    2. Tidak 
  

  
 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

 

2131 

2132 

2133 

2134 

2135 

 f. Madu/air madu ? 

g. Susu segar/susu kental 
manis/susu bubuk ? 

 
h. Oralit ? 

i. Makanan lumat /padat/bubur..?  

1. Ya    2. Tidak 

1. Ya    2. Tidak 

 

1. Ya    2. Tidak 

1. Ya    2. Tidak 

 

 

f.  
g.  
  
h.  
i.   

2136 

2137 

 

2138 

2139 

 

 j. Ikan/telur/ati/daging ? 

k. Makanan padat lainnya? 

1. Ya    2. Tidak 

1. Ya    2. Tidak 

 

j.  
k.   

21310 
21311 

 Jika jwb k. Makanan padat lainnya = 1 Ya; 
Sebutkan ................. 

21312 

14 Apakah anak kemarin diberi minum dari 
botol atau dot ? 

1. Ya    2. Tidak   
 2140 

 III. STATUS IMUNISASI  
1.  Apakah anak ibu pernah di imunisasi? 1. Ya    2. Tidak   

 3.1.0 

2.  Apakah anak ibu mempunyai kartu 
imunisasi ? 

1. Ya    2. Tidak   
 3.2.0 

Imunisasi yang pernah diberikan kepada anak  3.  
a). BCG 

b). Hepatitis 1 

c). Hepatitis 2 

d). Hepatitis 3 

e). DPT 1 

f). DPT 2 

g). DPT 3 

h). Polio 1 

i) Polio 2 

j).Polio 3 

k) Polio 4 

l) Campak 

1. Ya     2. Tidak 

1. Ya     2. Tidak 

1. Ya     2. Tidak 

1. Ya     2. Tidak 

1. Ya     2. Tidak 

1. Ya     2. Tidak 

1. Ya     2. Tidak 

1. Ya     2. Tidak 

1. Ya     2. Tidak 

1. Ya     2. Tidak 

1. Ya     2. Tidak 

1. Ya     2. Tidak 

 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

i.  

j.  

k.  

l.  
 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 

3.3.7 

3.3.8 

3.3.9 

3310 

3311 

3312 

3313 

4.  Status Imunisasi berdasarkan usia anak 1. Lengkap 
2. Tidak lengkap  

 

  
3.4.0 

 IV. STATUS GIZI  

1. Apakah ibu pernah melakukan 
penimbangan anak ke posyandu? 

1 .Ya               2. Tidak 
                            IV.3 

 
 

  
4.1.0 



2. a.Jika YA; berapa berat anak (dlm GRAM) 
b.Jika YA; berapa panjang anak (dlm CM) 

 

    Gr  

  .  Cm  

4.2.1 

4.2.2 

3. Status gizi anak dilihat dari KMS dengan 
indikator BB/U. 

1. Berat badan/umur 
normal (BB/U berada 
pada pita hijau) 

2. Under wight (BB/U 
dibawah garis merah) 

 

  4.3.0 

 V. STATUS PENYAKIT ISPA  

1 Apakah dalam satu bulan terakhir anak 
ibu menderita batuk pilek 1. Ya   2. Tidak → V.2 

 

  
5.1.1 

 Jika YA, berapa kali dalam satu bulan 
terakhir? 

 

  Kali   
5.1.2 

 
2 Apakah sebelumnya anak ibu pernah 

menderita batuk pilek? 1. Ya                
2.Tidak→ STOP 

 

  5.2.0 

Usia 12 bulan   Kali   5.3.1 

Lama batuk pilek setiap serangan    Hari    5.3.2 

3a 

Dimana Ibu membawa bayi berobat? 
1. Rumah sakit 
2. Puskesmas 
3. Pustu 
4. Balai pengobatan 
5. Dokter Spesialis 
6. Dokter Umum 
7. Bidan 
8. Lainnya 

 

  
5.3.3 

 Jika jwb 8.LAINNYA, sebutkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.4 

3b Usia 13 bulan    Kali   5.3.5 

 Lama batuk pilek setiap serangan    Hari    5.3.6 

 Dimana Ibu membawa bayi berobat? 
1. Rumah sakit 
2. Puskesmas 
3. Pustu 
4. Balai pengobatan 
5. Dokter Spesialis 
6. Dokter Umum 
7. Bidan 
8. Lainnya 

 

  
5.3.7 

 Jika jwb 8.LAINNYA, sebutkan . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.3.8 

3c Usia 14 bulan   Kali   5.3.9 

 Lama batuk pilek setiap serangan    Hari    5310 

 Dimana Ibu membawa bayi berobat? 
1. Rumah sakit 
2. Puskesmas 
3. Pustu 
4. Balai pengobatan 
5. Dokter Spesialis 
6. Dokter Umum 

 

  
5311 



7. Bidan 
8. Lainnya 

 Jika jwb 8.LAINNYA, sebutkan . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5312 

3d Usia 15 bulan    Kali   5313 

 Lama batuk pilek setiap serangan    Hari    5314 

 
 
 
 

 Dimana Ibu membawa bayi berobat? 
1. Rumah sakit 
2. Puskesmas 
3. Pustu 
4. Balai pengobatan 
5. Dokter Spesialis 
6. Dokter Umum 
7. Bidan 
8. Lainnya 

 

  
5315 

 Jika jwb 8.LAINNYA, sebutkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5316 

3e Usia 16 bulan    Kali   5317 

 Lama batuk pilek setiap serangan    Hari    
5318 

 Dimana Ibu membawa bayi berobat? 
1. Rumah sakit 
2. Puskesmas 
3. Pustu 
4. Balai pengobatan 
5. Dokter Spesialis 
6. Dokter Umum 
7. Bidan 
8. Lainnya 

 

  
5319 

 Jika jwb 8.LAINNYA, sebutkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5320 

3f Usia 17 bulan   Kali   5321 

 Lama batuk pilek setiap serangan    Hari    5322 

 Dimana Ibu membawa bayi berobat? 
1. Rumah sakit 
2. Puskesmas 
3. Pustu 
4. Balai pengobatan 
5. Dokter Spesialis 
6. Dokter Umum 
7. Bidan 
8. Lainnya 

 

 
 

5323 

 Jika jwb 8.LAINNYA, sebutkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5324 

3g Usia 18 bulan   Kali   5325 

 Lama batuk pilek setiap serangan    Hari    5326 

 Dimana Ibu membawa bayi berobat? 
1. Rumah sakit 
2. Puskesmas 

 

 
 

5327 



3. Pustu 
4. Balai pengobatan 
5. Dokter Spesialis 
6. Dokter Umum 
7. Bidan 
8. Lainnya 

  
  

 Jika jwb 8.LAINNYA, sebutkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5328 

4 Apakah ketika anak ibu sakit batuk 
pilek, dia bernafas lebih cepat 
(sesak nafas) ? 

1. Ya    2. Tidak   
 

5.4.0 

 VI. STATUS SOSIAL EKONOMI  

1. Berapa  penghasilan keluarga 
dalam satu bulan  

Rp .................. 6.1.0 

2 Jumlah anggota keluarga yang 
menjadi tanggungan?   Org 

 
6.2.0 

3. Jumlah pengeluaran rata-rata per 
orang setiap bulan (Rp) 

0.≤ Rp 240.000,- 
1.> Rp 240.000,- 

  
 

6.30 

 

 
 

 
 



PERTEMUAN 7 
 

PENGUMPULAN DATA 
 

1. Pengantar 
Untuk menjawab masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian, maka harus dikumpulkan data. Cara dan pengunaan alat untuk 

mengumpulkan data disebut instrumentasi.  

Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data. Alat digunakan untuk 

mencatat dan mengumpulkan data yang dalam pencatatanya dapat 

dilkukan oleh peneliti sendiri atau dikerjakan oleh subjek peneliti, atau oleh 

orang lain yang bukan subjek dan peneliti.  

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan meminta partisipasi langsung 

dari pihak responden. Menurut nan lin pengumpulan data melibatkan: 

a. Tinjauan pustaka dan berkonsultasi dengan expert (ahli) 

b. Melakukan pilot stadi (studi pendahuluan)  

c. Berkenalan dan membiasakan diri dengan responden 

d. Memformulasikan dan menempatkan pertanyaan-pertanyaan yang 

tepat. 

e. Mencatat dan mengkode informasi. 

f. Mengorganisasi dan mencatat data. 

 

Menurut Lin ada empat metode pengumpulan data yaitu: 

e. Metode survey (kuesioner dan angket) 

f. Metode Interview 

g. Metode observasi 

h. Metode historikal dokumentasi 

i.  

2. Pengunaan kuesioner dan angket 
Metode kuesioner dan angket sering disebut dengan metode survei. 

Metode survei merupakan metode pengumpulan data yang mengunakan 

kuesioner dan wawancara untuk mendapatkan tanggapan dari responden 

yang disampel. 



Jenis pertanyaan dalam kuesioner dapat dibedakan menjadi pertanyaan 

terbuka dan pertanyaan tertutup. Perbedaan kedua jenis pertanyaan 

adalah pada tingkat kebebasan responden dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan kuesioner. Pertanyaan terbukan memberikan responden 

jawaban yang dikehendaki dengan kata-kata yang dipilih sendiri. 

Sedangkan pertanyaan tertutup membatasi jawaban responden dengan 

keharusan memilih diantara jawaban-jawaban yang sudah dicantumkan 

dalam kuesioner. 

Rating scale (penilaian) 

Contoh  

1= jelek, 2=dibawah biasa, 3= biasa, 4 = agak bagus, dan 5 = bagus 

 

3. Pengunaan metode interview 
Schedul wawancara agak lebih tepat disebut daftar wawancara, karena 

apa yang dijadikan bahan wawancara dibuat tertulis dan dipegang oleh 

peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan, tetapi dilakukan dalam bentuk 

wawancara, yaitu tanya jawab antara peneliti dan subjek. Pada prinsipnya 

mengunakan daftar wawancara hampir sama dengan mengunakan 

kuesioner atau angket. Perbedaannya adalah bahwa wawancara otu yang 

mengisi daftar wawancara adalah pihak peneliti sedangkan kuesioner 

yang mengisi adalah responden. 

Kebaikan dari wawancara adalah jika responden merasa tidak tahu atau 

tidak jelas apa yang ditanyakan oelh peneliti, responden dapat secara 

langsung menanyakan dan meminta diberi penjelasan kepada peneliti 

yang mewawancarainya.  

Ketidak baikan mengunakan wawancara adalah diperlukan waktu lama 

untuk dapat memwawancarai seseorang responden apalagi untuk sekian 

banyak responden yang harus dilakukan oelh seorang peneliti sendiri.  

 

4. Pengunaan metode observasi 
Metode observasi atau check list sering digunakan terutama untuk 

mengukur suatu kegiatan. Kegiatan yang telah ditetapkan itu terdiri dai 

berbagai tugas atau kegiatan. Jenis tugas ditulis dalam suatu dartas (list) 

untuk digunakan mengecek oleh peneliti tugas-tugas apa saja yang 



dilaksanakan oleh subjek penelitian. Daftar check list dapat pula dibuat 

oleh peneliti sendiri sesuai dengan kegiatan yang di inginkan. 

 

5. Pengunaan Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi sering digunakan pada penelitian-penelitian yang 

sifatnya mengukur masa yang lalu atau situasi yang telah terjadi atau telah 

dikerjakan. Desain yang biasa menyertai dalam metode pengumpulan 

data dokumentasi adalah desai case control dimana pengumpulan data 

dapat melihat riwayat masa lalu dari kejadian yang akan diteliti. 

 

Contoh instrumen penelitian 

 
 

   NO. FORM: 

    
0.01 

I. BIODATA 
A Biodata Bayi  
1. Nama Bayi  : 1.1.1
2. Tanggal lahir ____/ ____/ ___ 

Tgl.   bln.    thn  1.1.2

3. Umur (dalam Bulan)   bulan  1.1.3
4. Penolong 4. Dokter                        

5. Bidan 
6. Dukun bayi 

   1.1.4

5. Berat Badan Bayi Lahir  

    Grm  
1.1.5

B Biodata Ibu 
1. Nama Ibu   : 1.2.1
2. Tanggal lahir ____/ ____/ ___ 

Tgl.   bln.    thn  1.2.2

3 Umur (dalam Tahun)   Tahun  1.2.3
4. Pekerjaan 9. PNS/ABRI/POLRI 

10. Pegawai swasta 
11. Wiraswasta 
12. Petani 
13. Pedagang 
14. Buruh 
15. Tidak bekerja 

  

1.2.4

5. Agama 6. Islam 
7. Kristen 
8. Hindu 
9. Budha 
10. Tidak tahu 

  
1.2.5

6. Alamat  
……………………………………………………………………….. 
 

1.2.6



………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

VI. KETERANGAN PENCACAHAN 
1. Nama/Kode Pewawancara ....................... / 

........ 6.1.0 Tgl 
wawancara 

...... / ...... / 2009 6.1.2

2. Nama/Kode Editor  
....................... / ........ 6.2.1 Tgl. Editing ...... / ...... / 2009 6.2.2

3. Nama/Kode Operator 
....................... / ........ 6.3.1 Tgl. Data 

Entry 
...... / ...... / 2009 6.3.2

    

 
 II. PENYAPIHAN DINI  
1. Apakah ibu masih memberikan ASI pada bayi ibu?  1. Ya  2. Tidak  

  
2.1.0 

2 Jika ya apakah ibu memberi makanan selain ASI? 1. Ya  2. Tidak  

  
2.2.1 

3 Jika tidak usia berapa ibu tidak memberikan ASI?  
  bulan 2.2.2 

4 Apakah anak ibu pernah diberi makanan/minuman 
selain ASI? 

1. Ya  2. Tidak 
 

 
2.2.3 

5 Jenis makanan/minuman apa saja yang ibu berikan 
pada bayi < 6 bulan (boleh lebih dari 1) 

  2.2.4 

 a). Air putih 

b). Air teh/air gula 

c). Susu formula 

d). Air tajin 

e). Nasi 

f). Buah dilumatkan (pisang, dll) 

g). Bubur susu, biskuit, dll 

h).lain-lain .......... 

1. Ya 2. Tidak 

1. Ya  2. Tidak 

1. Ya  2. Tidak 

1. Ya  2. Tidak 

1. Ya  2. Tidak 

1. Ya  2. Tidak 

1. Ya  2. Tidak 

1. Ya  2. Tidak 
 
 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  
g.  

h.  

 

6 Apakah anak ibu pernah diberi makanan padat selain 
ASI? 

1. Ya  2. Tidak 
 

 
2.2.5 

7 Dalam satu hari berapa kali ibu memberikan makanan 
tersebut? ...... kali 

1. kurang dari 4 kali/hari 

2. 4-5 kali/hari 

 
 

  2.2.6 

8 Saat ini, makanan/minuman apa saja yang ibu berikan 
pada bayi? 

  2.2.7 

 a). ASI 

b). Nasi 

c). Sayuran 

d). Buah-buahan 

e). Lauk hewani (ikan, daging, telur) 

1. Ya  2. Tidak 

1. Ya  2. Tidak 

1. Ya  2. Tidak 

1. Ya  2. Tidak 

1. Ya  2. Tidak 

 
 
 a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

 
 
 
 



f). Lauk Nabati ( Tahu, Tempe) 

g). Lain-lain....... 

1. Ya  2. Tidak 

1. Ya  2. Tidak 

 

 

 
 
 
 f.  

g.  

 III. PENDIDIKAN 
1. Ayah 1. SD 

2. SLTP 
3. SLTA 
4. D-III 
5. Perguruan Tinggi 

 

  
3.1.0 

2. Ibu 1. SD 
2. SLTP 
3. SLTA 
4. D-III 
5. Perguruan Tinggi 

 

  
3.2.0 

 IV. STATUS IMUNISASI  
5.  Imunisasi yang pernah diberikan kepada bayi   

 4.1.0 

 a). BCG 

b). DPT 1 

c). DPT 2 

d). DPT 3 

e). Polio 1 

f). Polio 2 

g).Polio 3 

h) Polio 4 

i) Campak 

1. Ya  2. Tidak 

1. Ya  2. Tidak 

1. Ya  2. Tidak 

1. Ya  2. Tidak 

1. Ya  2. Tidak 

1. Ya  2. Tidak 

1. Ya  2. Tidak 

1. Ya  2. Tidak 

1. Ya  2. Tidak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h  

i  

 

6.  Status Imunisasi berdasarkan usia bayi 1. Lengkap 
2. Tidak lengkap  

 

  
4.1.0 

 V. STATUS GIZI  

4. Apakah ibu pernah melakukan penimbagan bayi ke 
posyandu? 

1 .Ya               2. Tidak 
 

 
5.1.0 

5. a) Jika ya berapa berat bayi? 

b) Jika ya berapa panjang bayi? 
    Grm 

    Cm  

 
5.1.1 

 VI. STATUS SOSIAL EKONOMI  

1. Berapa  penghasilan keluarga 
dalam satu bulan 

1. ≥ Rp 725.000,-  
2. < Rp 725.000,- 

 

  
6.1.0 

 VII. STATUS PENYAKIT ISPA  

1 Apakah dalam satu bulan terakhir 
bayi ibu menderita batuk pilek 

1. Ya  2. Tidak 
 

 
7.1.0 

2 Jika ya, berapa kali dalam satu 
bulan terakhir? 

  Kali  
 

7.1.1 

3 Apakah sebelumnya bayi ibu 
pernah menderita batuk pilek? 

1. Ya  2. Tidak  
7.1.2 

 Jika ya, sebutkan     



 Usia 1 bulan   Kali  
Lama   

 Lama batuk pilek setiap serangan    Hari   
  

 Usia 2 bulan    Kali  
  

 Lama batuk pilek setiap serangan    Hari   
  

 Usia 3 bulan   Kali  
  

 Lama batuk pilek setiap serangan    Hari   
  

 Usia 4 bulan   Kali  
  

 Lama batuk pilek setiap serangan    Hari   
  

 Usia 5 bulan    Kali  
  

 Lama batuk pilek setiap serangan    Hari   
  

 Usia 6 bulan   Kali  
  

 Lama batuk pilek setiap serangan    Hari   
  

4 Jika ya dimana ibu membawa bayi 
berobat? 

9. Puskesmas 

10. Pustu 

11. Balai pengobatan 

12. Bidan 

13. Dokter umur 

14. Dokter Spesialis 

15. Rumah Sakit 

16. Lainya,........................ 

 
 

7.1.3 

     
      

 

 
 



PERTEMUAN 8 
STATISTIK NON PARA METRIK  

OLEH  
 

NUGROHO SUSANTO 
 
 



STATISTIK NON PARAMETRIK 
 

UJI MANN WITNEY 

 

PENDAHULUAN 

Uji mann witney merupakan salah satu uji statistic beda yang mempunya cirri sample 

bersifat independent. Sample independent artinya satu pengukuran variable tidak 

langsung terkait dengan pengukuran variable satunya. Selain sample independent uji 

mann witney digunakan jika skala data berbentuk ordinal. Bentuk ordinal salah satu 

disebabkan karena system perhitungan pada uji mann witney mengunakan rangking. 

Karena system perhitungannya mengunakan rangking maka skala data yang tepat 

untuk uji mann witney adalah ordinal.  

Uji statistic mann witney digunakan karena uji statistic parametric yang lebih tajam 

seperti t test tidak dapat digunakan karena berbagai alas an antara lain distribusi data 

tidak normal dan variansi data tidak sama. Salah satu sifat data ordinal antara lain data 

yang memiliki jenjang. Karena adanya jenjang maka skala data untuk uji mann witney 

adalah skala data ordinal.  

 

RUMUS 

 

( )
1

11
211 2

1 RnnnnU −
+

+=  

Atau  

( )
2

22
212 2

1 RnnnnU −
+

+=  

Keterangan  

N1 = Jumlah sample 1 

N2 = jumlah sample 2 

U1 = jumlah peringkat 1 

U2 = jumlah peringkat 2 

R1 = jumlah rangking pada sampel n1 

R2 = Jumlah rangking pada sampel n2 

 



Pada uji mann witney terdapat 2 rumus uji statistik. Rumus uji statistik yang 

digunakan adalah rumus uji statistik yang memiliki nilai lebih kecil untuk 

dibandingkan dengan nilai U tabel.  

Keputusan yang diambil adalah jika U hitung lebih kecil dari U tabel maka Ho di 

tolak dan jika U hitung lebih besar dari U tabel maka Ho diterima. 

 

UJI MC NEMAR 

PENGANTAR 

Uji MC nemar test biasa digunakan pada penelitian yang skala datanya berbentuk 

nominal/ diskrit. Pengujian dengan mengunakan uji MC nemar menekankan tipe 

sample yang dependent. Sample yang dependent dimaksudkan tipe sample yang 

dalam pengukuran satu variable terkait dengan pengukuran variable lainnya. 

Pengunaan uji MC nemar test menekankan pada aspek pengujian sebelum dan 

sesudah perlakuan. Keadaan ini yang lebih memunkinkan desain eksperimen untuk 

digunakan dalam uji MC nemar test. 

RUMUS 

( )
DA

DA
+
−−

=
2

2 1
χ  

Keterangan  

Kelompok A merupakan kelompok perubahan (missal dari tidak sakit menjadi sakit: 

dari tidak terpapar menjadi terpapar) sebelum perlakukan dan setelah perlakuan. 

Kelompok D merupakan kelompok perubahan (misalnya dari sakit menjadi tidak 

sakit: dari terpapar menjadi tidak terpapar) sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. 

 

Untuk mengunakan uji MC nemar test kita memerlukan table Bantu sebagai berikut: 

Sebelum perlakuan dan setelah perlakuan 

Setelah perlakuan Sebelum 

perlakuan - (tidak sakit) + (Sakit) 

+ (sakit) A B 

_ (tidak sakit) C D 

 

STUDI KASUS 



Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui efektifitas program imunisasi di 

Kabupaten B. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 200 subjek penelitian diperoleh 

hasil bahwa Sebelum dilakukan program imunisasi didapatkan 150 balita terserang 

Campak sedangkan 50 balita tidak terserang campak kemudian setelah dilakukan  

program imunisasi didapatkan 75 balita terserang campak dan 125 balita tidak 

terserang campak. Dari 150 balita yang terserang campak didapatkan 65 tetap 

terserang campak dan dari 50 balita yang tidak terserang campak sebelumnya 

didapatkan 40 balita tetap tidak terserang campak setelah ada program imunisasi. 

Berdasarkan data hasil penelitian apakah program imunisasi signifikan berdampak 

pada penurunan angka kejadian campak pada balita…? 

 

Langkah penyelesaian: 

1. Menentukan hipotesis penelitian 

Ho = program imunisasi tidak menurunkan kejadian penyakit campak 

Ha = program imunisasi menurunkan angka kejadian penyakit campak 

2. Menentukan standar penerimaan hipotesis 

Ho diterima jika nilai Mc Nemar test hitung < nilai Mc nemar test table. 

3. Perhitungan  

Diketahui  

 

Sebelum perlakuan 

- (tidak sakit) + (Sakit) 

50 150 

 

Setelah perlakuan 

Setelah perlakuan 

- (tidak sakit) + (Sakit) 

125 75 

 

Perubahan sebelum dan sesudah 

Setelah perlakuan Sebelum 

perlakuan - (tidak sakit) + (Sakit) 



+ (sakit) 85 65 

- (tidak sakit 40 10 

Total  125 75 

 

Rumus  

( )
DA

DA
+
−−

=
2

2 1
χ  

( )
1085

11085 2
2

+
−−

=χ  

642,572 =χ  

 

4. Kesimpulan 

Ho ditolak 

5. Arti 

program imunisasi menurunkan angka kejadian penyakit campak 

 
 
 



PERTEMUAN 9 
PRAKTEK STATISTIK NON PARAMETRIK 

 
OLEH 

 
NUGROHO SUSANTO 

 
 



STUDI KASUS 

 

Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan dukungan keluarga terhadap 

perilaku ibu dalam menyusui ASI terhadap bayinya. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

No  Klp 
dukunga
n 
keluarga 

Lama 
menyusui 
(bulan) 

Peringkat  Kelompok 
tidak ada 
dukungan 
keluarga 

 
Lama 
menyusui 
(bulan) 

Peringkat  

 1 16  1 19  

 2 18  2 19  

 3 10  3 21  

 4 12  4 25  

 5 16  5 26  

 6 14  6 27  

 7 15  7 23  

 8 10  8 27  

 9 12  9 19  

 10 15  10 19  

 11 16  11 25  

 12 11  12 27  

    13 23  

    14 19  

    15 29  

   R1 =    R2 =  

 

Pembuatan rangking dilakukan dengan menyatukan nilai yang sama (jika terdapat 

nilai yang sama) misalkan kelompok pertama ada lama menyusui 10 bulan ada 2 jadi 

rangkingnya adalah 1,5 (bukan 1 dan 2). 

 

LANGKAH PENYELESAIAN 

1. Menentukan hipotesis 

Ho = tidak ada perbedaan perilaku menyusui antara ibu yang mendapat dukungan 

keluarga dan ibu yang tidak mendapat dukungan keluarga. 



Ha =  terdapat perbedaan perilaku menyusui antara ibu yang mendapat dukungan 

keluarga dan ibu yang tidak mendapat dukungan keluarga. 

2. Standart penerimaan hipotesis 

Ho diterima jika nilai U hitung lebih besar dari U table. 

Ha diterima jika nilai U hitung lebih kecil dari U table. 

3. Perhitungan 

 

( )
1

11
211 2

1 RnnnnU −
+

+=  

( ) 78
2

1121215121 −
+

+= XU  

1801 =U  

 

( )
2

22
212 2

1 RnnnnU −
+

+=  

( ) 300
2

1151515122 −
+

+= XU  

02 =U  

 

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa U 1 lebih besar dari U2, maka nilai 

yang digunakan adalah nilai yang lebih kecil yaitu nilai U2. 

 

4. Hasil 

U hitung (0) lebih kecil dari U table (42) nilai U table dapat dilihat pada table. 

 

5. Kesimpulan 

Ho ditolak. 

6. Artinya 

Terdapat perbedaan perilaku menyusui ibu antara ibu yang mendapat dukungan 

keluarga dan ibu yang tidak mendapat dukungan keluarga. 

 

APLIKASI SOFWARE 

1. Masukan data pada software seperti terlihat pada gambar berikut: 



 
2. Setelah data anda masukkan kemudian lakukan pengodean untuk masing-masing 

kelompok, dengan mengaktifkan menu variabel view kemudian buat kode 1 = 

kelompok dukungan keluarga dan kode 2 = tidak mendapat dukungan keluarga. 

Seperti terlihat pada gambar berikut: 

 
3. Kemudian akan tampak layer sebagai berikut: 

 



4. Setelah selesai melakukan koding kemudian kembali ke data view dengan 

mengaktifkan menu data view. Kemudian lakukan analisis dengan mengaktifkan 

menu analisis nonparametric test kemudian pilih 2 independet sample seperti 

terlihat pada gambar berikut: 

 
5. Kemudian masukan variable menyusui ke kolom sebelah kanan atas dan 

dukungan keluarga ke kolom bawah, seperti terlihat pada gambar berikut: 

 
6. Kemudian aktifkan menu difine group, kemudian masukan group 1 angka 1 dan 

group 2 angka 2 seperti terlihat pada gambar berikut: 



 
 

7. Aktifkan menu deskriptif untuk melihat analisis yang diinginkan seperti terlihat 

pada gambar berikut: 

 
8. Kemudian aktifkan menu OK untuk melihat hasil analisis seperti terlihat pada 

gambar berikut: 

 
9. Interpretasi Hasil 



 
NPar Tests 

[DataSet0]  

 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

lama menyusui 27 19.00 5.745 10 29 

dukungan keluarga 27 1.56 .506 1 2 

 
 
Mann-Whitney Test 
 

Ranks 

 dukungan keluarga N Mean Rank Sum of Ranks 

ada dukungan 12 6.50 78.00 

tidak ada dukungan 15 20.00 300.00 

lama menyusui 

Total 27   

 

Subjek yang mendapatkan dukungan kelurga sebanya 12 subjek dengan rata-rata 

rangking 6,5 dan total rangking 78. pada kelompok yang tidak mendapat dukungan 

keluarga sebanyak 15 subjek dengan rata-rata rangking 20 dan total rangkin sebesar 

300. 

 
Test Statisticsb 

 lama menyusui

Mann-Whitney U .000

Wilcoxon W 78.000

Z -4.414

Asymp. Sig. (2-tailed) .000

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .000a

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: dukungan keluarga 

 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa nilai mann whitney U adalah 0,00 

dan nilai signifikansi 0,000. jika akan mengambil kesimpulan apakah hipotesis 



diterima atao ditolak kita dapat membandingkan nilai U test hitung disbanding dengan 

U test table atau membandingkan nilai signifikansi dengan nilai alfa (0,05). 

Berdasarkan hasil analisis dapat diambil keputusan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan perilaku ibu menyusui antara ibu yang mendapat dukungan keluarga dan 

ibu yang tidak mendapat dukungan keluarga. 
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