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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono sebuah penelitian pasti mempunyai tujuan 

dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian yaitu agar data 

dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari 

penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah 

(Sugiyono, 2011, hal. 3).  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian 

kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan filsafat 

potitivisme, yang berarti fenomena/realitas/gejala dapat diklasifikasikan, 

relatif tetap, konkrit, teramati, terukur dan hubungan gejala sebab akibat. 

Penelitian kuantitatif ini menggunakan populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan datanya dengan instrumen penelitian dan untuk 

menganalisis datanya bersifat statistik (Sugiyono, 2011, hal. 8).  

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan berbagai macam nilai atau sifat 

dan obyek dari orang yang telah ditetapkan untuk dipelajari sehingga 
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mendapatkan informasi kemudian ditarik kesimpulan oleh peneliti 

(Sugiyono, 2014, hal. 58). 

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Variabel Tergantung  : Kepatuhan Ibu Hamil Mengonsumsi  

        Tablet zat Besi  

2. Variabel Bebas  : Health Literacy 

 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional yaitu sebuah pengertian dari variabel yang 

diringkas berdasarkan ciri-ciri variabel tersebut yang bisa diamati dan 

menentukan definisi operasional yang paling relevan untuk variabel yang 

diteliti (Azwar, 2014, hal. 74). 

Definisi operasional  dari variabel-variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Kepatuhan Ibu Hamil Mengonsumsi  Tablet zat Besi  

Kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet zat besi dapat 

diartikan sebagai ketaatan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet zat 

besi secara rutin sesuai dengan anjuran resep yang diberikan oleh 

petugas kesehatan dan dilakukan secara berkelanjutan. Kepatuhan di 

ukur menggunakan skala kepatuhan  ibu hamil mengonsumsi tablet 

zat besi yang disusun berdasarkan empat kriteria kepatuhan 

mengonsumsi tablet zat besi yaitu kepatuhan jumlah tablet yang 

dikonsumsi, cara mengonsumsi tablet zat besi, waktu mengonsumsi 

tablet zat besi dan frekuensi tablet zat besi yang dikonsumsi. Semakin 
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tinggi skor kepatuhan yang diperoleh menunjukan bahwa semaakin 

tinggi pula kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet zat besi dan 

begitu sebaliknya. 

2. Health Literacy 

Health Literacy merupakan kemampuan pengetahuan 

seseorang untuk mengakses, memahami dan menilai informasi 

kemudian menerapkan informasi kesehatan untuk mengambil 

keputusan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan untuk menjaga 

kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Health literacy diukur 

menggnakan skala health literacy yang disusun berdasarkan empat 

pengukuran health literacy yaitu kemelekan kesehatan yang mengacu 

pada kemampuan untuk mengakses, memahami, menginterpretasi dan 

memberi penilaian tentang informasi kesehatan untuk membuat 

keputusan, dan menrapkan dalam kehidupan sehari- hari berdasarkan 

informasi tentang kesehatan yang berkaitan dengan perawatan 

kesehatan, pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Semakin 

tinggi skor health literacy yang di peroleh maka menunjukan semakin 

tinggi pula health literacy pada ibu hamil dan begitu sebaliknya.  

 

D. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan beberapa subyek atau objek yang 

memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang sudah ditentukan 

peneliti untuk dipelajari dan akan diambil kesimpulannya (Sugiyono, 
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2011, hal. 80). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ibu 

hamil yang terdaftar pada Puskesmas Ketuwan Kabupaten Blora Jawa 

Tengah. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik sampling insidental. Sampling insidental 

merupakan teknik pengambilan sempel secara kebetulan dengan siapa 

saja yang bertemu peneliti sesuai kriteria yang cocok untuk digunakan 

sebagai sempel (Sugiyono, 2014, hal 122). Pada penelitian ini 

menggunakan sampel ibu hamil dengan kriteria usia kandungan 

trimester dua sampai trimester tiga di Puskesmas Ketuwan Kabupaten 

Blora Jawa Tengah. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah skala likert. Menurut Sugiyono (2014, h.132) skala likert 

merupakan metode  yang  menggunakan  daftar  pertanyaan atau 

pernyataan berisi aspek-aspek yang akan diukur, dan harus dijawab  

oleh  subjek  penelitian yang berguna untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena 

sosial.   

2. Blueprint dan Cara Penelitian 
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Pada penelitian ini menggunakan dua macam skala yaitu 

skala kepatuhan mengonsumsi tablet zat besi dan skala health literacy. 

a. Skala Kepatuhan Mengonsumsi Tablet zat Besi 

Pengukuran kepatuhan mengonsumsi tablet zat besi yang 

di kemukakan oleh Anggraeni (2016) akan digunakan sebagai 

pedoman menyusun item-item pernyataan pada skala kepatuhan 

mengonsumsi tablet zat besi.  

Pengukuran kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi 

tablet zat besi dengan menggunakan kriteria ibu hamil yang patuh 

mengonsumsi tablet zat besi. Blueprint kepatuhan mengonsumsi 

tablet zatbesi adalah sebagai berikut: 

Tabel 2 Blueprint Skala Kepatuhan Mengonsumsi Tablet zat Besi 

 

 

 

 

 

Aspek-aspek 
Jumlah Item Jumlah 

Item F UF 

1. Kepatuhan jumlah tablet yang 

dikonsumsi 
2 2 4 

2. Cara mengonsumsi tablet zat besi 2 2 4 

3. Waktu mengonsumsi tablet zat besi 2 2 4 

4. Frekuensi tablet zat besi yang 

dikonsumsi 
2 2 4 

Jumlah 8 8 16 
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Pada skala kepatuhan mengkonsumsi tablet zat besi ini 

terdapat dua jenis item, yaitu item Favorable (item yang 

mendukung pernyataan) dan unfavorable (item yang tidak 

mendukung pernyataan). Pada skala kepatuhan terdapat empat 

alternatif jawaban yaitu Sangat Sering (SS), Sering (S), Jarang (J) 

dan Tidak Pernah (TP).  

Pemberian skor pada item favorable yaitu : Sangat Sering 

(SS) diberi skor 4, Sering (S) diberi skor 3, Jarang (J) diberi skor 

2 dan Tidak Pernah (TP) diberi skor 1. Sedangkan pada item 

unfavorable yaitu Sangat Sering (SS) diberi skor 1, Sering (S) 

diberi skor 2, Jarang (J) diberi nilai 3 dan Tidak Pernah (TP) diberi 

nilai 4. 

b. Skala Health Literacy 

Pengukuran health literacy yang di kemukakan oleh 

Sorensen (2013) akan digunakan sebagai pedoman menyusun 

item-item pernyataan pada skala health literacy. Berikut 

merupakan blue print skala health literacy : 
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Tabel 3 Blueprint Skala Health Literacy 

Aspek-aspek 

Jumlah 

Item 

Jumlah 

Item 

F 

1. Kemampuan seseorang untuk 

memperoleh informasi masalah medis 

dan klinis  (perawatan kesehatan, 

pencegahan penyakit dan promosi 

kesehatan) 

6 6 

2. Kemampuan seseorang untuk 

memahami informasi medis dan 

memaknainya (perawatan kesehatan, 

pencegahan penyakit dan promosi 

kesehatan) 

6 6 

3. Kemampuan untuk menafsirkan dan 

menilai informasi medis (perawatan 

kesehatan, pencegahan penyakit dan 

promosi kesehatan)  

6 6 

4. Kemampuan membuat keputusan 

mengenai masalah medis dan 

menerapkannya (perawatan kesehatan, 

6 6 
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pencegahan penyakit dan promosi 

kesehatan) 

Jumlah 24 24 

 

Pada skala health literacy hanya terdapat item  Favorable  

(item  yang  mendukung  pernyataan).  Pada skala  Health Literacy  

terdapat  empat  alternatif  jawaban yaitu  Sangat  Sesuai (SS),  

Sesuai (S), Tidak  Sesuai  (TS)  dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Pemberian  skor  pada  item favorable yaitu : Sangat Sesuai 

(SS) diberi skor 4, Sesuai (S) diberi skor 3, Tidak Sesuai (TS) 

diberi skor 2 dan Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 1.  

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Menurut Sugiyono (2014, h. 172) mengemukakan bahwa 

validitas merupakan sejauh mana instrumen dapat digunakan secara 

tepat untuk mengukur yang seharusnya diukur. Dalam mengukur 

skala supaya valid pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi 

Product Moment.  

Pada penelitian ini validitas yang diukur adalah validitas 

konstruk. Validitas konstruk menunjukan seberapa valid hasil yang 

diperoleh dari penggunaan suatu pengukur atau indikator sesuai 

dengan konsep teori yang digunakan.  (Setyorini & Whibowo, 2008). 

2. Reliabilitas Alat Ukur 
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Pengertian reliabilitas merupakan kekonsistensi suatu alat 

ukur untuk mengukur dengan memperoleh hasil yang sama. Pada 

penelitian ini supaya skala pengukuran dapat reliabilitas maka dapat 

dikur dengan teknik Alpha Cronbach (Hartono, 2012, hal. 161).  

 

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan suatu langkah setelah semua 

data terkumpul kemudian dilakukan perhitungan agar dapat menguji 

hipotesis penelitian yang telah diajukan. Metode analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan statistik karena dapat memperoleh data yang 

berbentuk angka-angka dan dapat memberikan hasil data yang objektif. 

Metode statistik yang akan digunakan untuk analisis data yaitu dengan 

teknik korelasi  Product Moment. Penggunaan teknik Product Moment 

karena untuk mengetahui hubungan antara variabel tergantung dengan 

variabel bebas. (Sugiyono 2014, hal. 206) 


