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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Pada tahap awal sebelum melaksanakan pengumpulan data yaitu 

peneliti harus menentukan kancah penelitian atau tempat penelitian 

terlebih dahulu. Menentukan kancah penelitian bertujuan untuk 

mengetahui kesesuaian karakteristik subjek penelitian dengan tempat 

penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Ketuwan 

yang beralamat di Jl. Ngraho Menden KM 09 Kecamatan Kedungtuban 

Blora. 

Puskesmas merupakan kepanjangan dari pusat kesehatan 

masyarakat, puskesmas ini memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat untuk mempermudah mendapatkan perawatan kesehatan 

serta sebagai pusat pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya. 

Puskesmas Ketuwan ini terletak ditengan pemukiman warga desa 

Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora Jawa Tengah. Adapun wilayah 

kerja Puskesmas Ketuwan meliputi tujuh desa yaitu Desa Gondel, 

Ketuwan, Jimbung, Panolan, Klagen, Kemantren, dan Sidorejo.  

Penelitian ini memilih tempat di Puskesmas Ketuwan 

dikarenakan beberapa pertimbangan yaitu sebagai berikut : 
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1. Belum pernah di adakan penelitian di Puskesmas Ketuwan dengan 

judul “Hubungan Antara Health Litaracy dengan Kepatuhan Ibu 

Hamil Mengonsumsi Tablet Zat Besi” 

2. Sampel yang di ambil di Puskesmas Ketuwan sesuai dengan kriteria 

populasi yang sudah di tentukan yaitu 30 ibu hamil dengan usia 

kandungan trimester dua sampai trimester tiga 

3. Adanya permasalahan meningkatnya data anemia tahun 2016 ke tahun 

2017 di Puskesmas Ketuwan. Puskesman Ketuwan tersebut 

menunjukan bahwa angka ibu hamil yang menderita anemia pada 

tahun 2016 sampai 2017  sebesar 9,5% menjadi 11,6%. 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

Sebelum pengumpulan data dimulai ada beberapa hal yang perlu 

dipersiapkan yaitu perijinan tempat penelitian dan penyusunan alat ukur 

yang akan digunakan. 

1. Perijinan Penelitian  

Periijinan pengumpulan data dapat dilakukan ketika peneliti 

mendapat persetujuan dari dosen pembimbing terlebih dahulu. Setelah 

mendapat ijin penelitian dari dosen pemimbing ada beberapa tahapan 

untuk mendapakan surat ijin penelitian dari pihak-pihak yang terkait. 

Pertama peneliti meminta surat permohonan penelitian observasi dari 

Wakil Dekan I Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang untuk mendapatkan surat ijin penelitian, setelah mendapat 

surat ijin penelitian dengan nomor surat 3151/B.7.3/FP/VII/2018 yang 

kedua peneliti meminta surat rekomendasi survey/riset ke Kantor 
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Kesbangpol Blora, setelah mendapatkan surat rekomendasi 

survey/riset dengan nomor surat 070/153/VII/2018 kemudian yang 

ketiga peneliti meminta surat ijin riset/survey ke Bappeda dan peneliti  

mendapatkan surat ijin riset/survey dengan nomor surat 

071/174/VII/2018 untuk ditujukan kepada Kepala Puskesmas 

Ketuwan, Kades Ketuwan dan Camat Kedungtuban. Setelah surat dari 

Bappeda disampaikan peneliti dapat melakukan penelitian di 

Puskesmas Ketuwan. 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Dalam penelitian ini menyusun alat ukur dapat menggunakan 

dua skala, yaitu skala kepatuhan mengonsumsi tablet zat besi dan 

skala heath literacy. Langkah awal untuk menyusun alat ukur yaitu 

menentukan aspek dari dua variabel yang sudah dijelaskan pada 

landasan teori. Kemudian dari aspek tersebut peneliti menyusun skala 

berupa item-item dan menentukan jumlah item yang akan digunakan. 

Item yang digunakan merupakan pernyataan-pernyataan yang mudah 

dipahami oleh dan subjek dapat memilih pernyataan yang sesuai 

dengan kondisi yang sebenarnya. 

a. Skala Kepatuhan Mengonsumsi Tablet Zat Besi 

Pada skala Kepatuhan Mengonsumsi Tablet Zat Besi 

dibuat berdasarkan empat aspek yaitu kepatuhan jumlah tablet 

yang dikonsumsi, cara mengonsumsi tablet zat besi, waktu 

mengonsumsi tablet zat besi, dan frekuensi tablet zat besi yang 

dikonsumsi. Skala kepatuhan mengonsumsi tablet zat besi ini 

memiliki 16 item yang terdiri dari 8 item favourable dan 8 item 
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unfavourable. Adapun empat alternatif  jawaban pada setiap item 

yaitu : Sangat Sering (SS), Sering (S), Jarang (J ) dan Tidak Pernah 

(TP). 

Tabel 4 Sebaran Item Skala Kepatuhan Mengonsumsi Tablet Zat 

Besi 

 

 

 

 

 

 

 

b. Skala Health Literacy  

Pada skala health literacy ini di buat berdasarkan empat 

aspek yaitu kemampuan seseorang untuk memperoleh informasi 

masalah medis dan klinis  (perawatan kesehatan, pencegahan 

Aspek-aspek 
Jumlah Item Jumlah 

Item F UF 

1. Kepatuhan jumlah tablet 

yang dikonsumsi 
1, 9 2, 10 4 

2. Cara mengonsumsi tablet 

zat  besi 
3, 11 4, 12 4 

3. Waktu mengonsumsi tablet 

zat besi 
5, 13 6, 14 4 

4. Frekuensi tablet zat besi 

yang dikonsumsi 
7, 15 8, 16 4 

Jumlah 8 8 16 
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penyakit dan promosi kesehatan), kemampuan seseorang untuk 

memahami informasi medis dan memaknainya (perawatan 

kesehatan, pencegahan penyakit dan promosi kesehatan), 

kemampuan untuk menafsirkan dan menilai informasi medis 

(perawatan kesehatan, pencegahan penyakit dan promosi 

kesehatan), serta kemampuan membuat keputusan mengenai 

masalah medis dan menerapkannya (perawatan kesehatan, 

pencegahan penyakit dan promosi kesehatan).  

Skala health literacy terdiri dari 24 item favourable. 

Dengan empat alternatif jawaban setiap item yaitu Sangat  Sesuai 

(SS),  Sesuai (S), Tidak  Sesuai  (TS)  dan Sangat Tidak Sesuai 

(STS). 

Tabel 5 Sebaran Item 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) 

1, 5, 9, 

13, 17, 21 
6 

2. Kemampuan seseorang untuk memahami 

informasi medis dan memaknainya 

(perawatan kesehatan, pencegahan 

penyakit dan promosi kesehatan) 

2, 6, 10, 

14, 18, 22 
6 

3. Kemampuan untuk menafsirkan dan 

menilai informasi medis (perawatan 

kesehatan, pencegahan penyakit dan 

promosi kesehatan)  

3, 7, 11, 

15, 19, 23 
6 
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4. Kemampuan membuat keputusan 

mengenai masalah medis dan 

menerapkannya (perawatan kesehatan, 

pencegahan penyakit dan promosi 

kesehatan) 

4, 8, 12, 

16, 20, 24 
6 

Jumlah 24 24 

 

 

 

 

C. Pelaksanaan Penelitian Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan sistem try out terpakai yang 

berarti pengambilan data dilakukan sekali dan digunakan sebagai uji coba 

skala kepatuhan mengonsumsi tablet zat besi dan skala health literacy 

serta sebagai data penelitian. Adapun pertimbangan menggunakan try out 

terpakai yaitu terbatasnyaa jumlah subjek yang dipakai dan waktu 

penelitian.  

Peneliti menggunakan 30 ibu hamil yang terdaftar di Puskesmas 

Ketuwan sebagai subjek penelitian dengan kriteria usia kandungan 

trimester dua sampai trimester tiga. Puskesmas ketuwan ini terletak di Jl. 

Ngraho Menden KM 09 Kecamatan Kedungtuban Blora Jawa Tengah. 

Adapun terdapat beberapa desa yang dapat menggunakan fasilitas 

kesehatan di Puskesmas Ketuwan yaitu Desa Gondel, Ketuwan, Jimbung, 

Panolan, Klagen, Kemantren, dan Sidorejo. Pengambilan data dilakukan 

menggunakan teknik insidental sampling yaitu ketika tidak sengaja 

menjumpai seseorang yang sesuai dengan kriteria maka digunakan 

sebagai sempel penelitian dan data penelitian akan diuji secara statistik 

meliputi uji validitas reliabilitas, uji asumsi, dan uji hipotesis dengan 
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menggunakan program Statistical Package for Social Science(SPSS)17.0 

for Windows. 

Pengambilan data dimulai pada tanggal 30 Juni 2018 sampai 31 

Juni 2018. Penyebaran skala dilakukan saat diadakan kelas ibu hamil di 

tiga desa. Hari pertama penyebaran skala dilakukan di dua kelas ibu hamil 

di Desa Panolan dan Desa Ketuwan, kemudian dilanjutkan hari kedua 

penyebaran skala dilakukan satu kelas ibu hamil di Desa Kemantren. 

Peneliti menyebar skala penelitian saat acara kelas ibu hamil telah selesai 

dan diisi oleh semua ibu hamil yang datang. Setelah pengiisian selesai ibu 

hamil diminta untuk memeriksa skala yang sudah diisi untuk memastikan 

item-item telah diisi semua peneliti akan menarik skala satu persatu. 

Kemudian peneliti memilih skala yang telah diisi sesuai kriteria usaia 

kandungan trimester dua sampai trimester tiga. 

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Data yang diperoleh dari skala penelitian yang sudah diisi oleh 

30 ibu hamil kemudian diuji Validitas dan reliabilitas untuk mengetahui 

bahwa skala tersebut valid dan reliabel. Perhitungan uji validitas dan uji 

reliabilitas dilakukan dengan program SPSS versi 17.0 for Windows. 

Perhitungan validitas pada skala penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi Product Moment dan dikoreksi menggunakan teknik Part Whole, 

sedangkan perhitungan reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Skala Kepatuhan Mengonsumsi 

Tablet Zat Besi 
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Berdasarkan hasil uji validitas skala kepatuhan mengonsumsi 

tablet zat besi dengan jumlah subjek 30 ibu hamil taraf signifikannya 

adalah 0,361 terdiri dari 16 item didapatkan  13 item yang valid dan 3 

item yang gugur dengan koefiien alpha cronbach sebesar 0,776. 

Kemudian peneliti melakukan uji validitas putaran kedua dengan 

menghilangkan item yang gugur, dari 13 item didapat 13 item yang 

valid dengan koefisien alpha cronbach sebesar 0,852.  

Tabel 6 Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kepatuhan 

Mengonsumsi Tablet Zat Besi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek-aspek 

Jumlah Item Jumlah 

Item 

Valid 

F UF 

1. Kepatuhan jumlah tablet 

yang dikonsumsi 
1, 9* 2, 10 3 

2. Cara mengonsumsi tablet zat 

besi 
3*, 11 4, 12 3 

3. Waktu mengonsumsi tablet 

zat besi 
5, 13 6, 14* 3 

4. Frekuensi tablet zat besi 

yang dikonsumsi 
7, 15 8, 16 4 

Jumlah 6 7 13 
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Keterangan : 

Tanda (*)    : Item gugur 

2. Uji Validitas Reliabilitas dan Reliabilitas Health Literacy 

Berdasarkan hasil uji validitas skala health literacy dengan 

jumlah subjek 30 ibu hamil taraf signifikannya adalah 0,361 terdiri 

dari 24 item didapatkan 21 item yang valid dan terdapat 3 item yang 

gugur dengan koofesien alpha cronbach sebesar 0,909. Kemudian 

peneliti melakukan uji validitas putaran kedua dengan menghilangkan 

item yang gugur, dari 21 item didapatkan 21 item yang valid dengan 

koefisien alpha cronbach sebesar 0,920.  

 

 

Tabel 7 Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Health Literacy 

Aspek-aspek 

Jumlah 

Item 

Jumlah 

Item 

valid F 

1. Kemampuan seseorang untuk memperoleh 

informasi masalah medis dan klinis  

(perawatan kesehatan, pencegahan penyakit 

dan promosi kesehatan) 

1, 5*, 9*, 

13, 17, 21 
4 

2. Kemampuan seseorang untuk memahami 

informasi medis dan memaknainya 

(perawatan kesehatan, pencegahan penyakit 

dan promosi kesehatan) 

2, 6, 10, 

14, 18, 22 
6 
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3. Kemampuan untuk menafsirkan dan menilai 

informasi medis (perawatan kesehatan, 

pencegahan penyakit dan promosi 

kesehatan) 

3, 7, 11, 

15, 19, 23 
6 

4. Kemampuan membuat keputusan mengenai 

masalah medis dan menerapkannya 

(perawatan kesehatan, pencegahan penyakit 

dan promosi kesehatan) 

4*, 8, 12, 

16, 20, 24 
5 

Jumlah 21 21 

 

Keterangan : 

Tanda (*)    : Item gugur 

 


