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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.01 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitan 

kuantitatif adalah menggunakan metode statistika. Jenis penelitian kuantitatif 

akan memperoleh hasil signifikansi perbedaan kelompok atau antar variabel 

yang diteliti (Azwar, 2014, hal. 5). Kuatitatif juga merupakan metode yang 

terstruktur, sistematis, dan banyak menggunakan angka. 

3.02 Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Variabel Tergantung : Kepatuhan ibu dalam pemberian kelengkapan        

imunisasi dasar 

Variabel Bebas : Health literacy 

Menurut Azwar (2014, hal. 74) definisi operasional adalah definisi suatu 

variabel yang disimpulkan berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh variabel 

tersebut dan dapat diamati. Definisi operasional dari variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.01.01 Kepatuhan ibu dalam mengikuti program kelengkapan imunisasi 

dasar 

Kepatuhan dapat diterjemahkan kedalam beberapa pengertian. Kepatuhan 

ibu dalam mengikuti program kelengkapan imunisasi dasar merupakan tindakan 

ibu yang mengerti dan mengikuti apa yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan 
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untuk memberi imunisasi dasar yang lengkap berupa BCG 1x, Hepattis B 3x, 

DPT 3x, campak 1x, polio 4x sebelum bayi berusia 1 tahun. Pengukuran 

kepatuhan ibu dalam mengikuti program kelengkapan imunisasi dasar 

dipergunakan skala kepatuhan yang berisi dari kepatuhan ibu dalam mengikuti 

program kelengkapan imunisasi dasar yaitu dengan menyesuaikan umur bayi 

dengan imunisasi yang dilakukan.  

1. Memberikan imunisasi Hepatitis B (HB) O, pada saat anak usia 0 – 7 hari 

2. Memberikan imunisasi BCG, Polio, pada usia 1 bulan 

3. Memberikan imunisasi DPT-HB-Hib 1 dan Polio 2, pada usia 2 bulan 

4. Memberikan imunisasi DPT-HB-Hib 2 dan Polio 3, pada usia 3 bulan 

5. Membeikan imunisasi DPT-HB-Hib 3 dan Polio 4, pada usia 4 bulan 

6. Memberikan imunisasi Campak, pada usia 9 bulan 

Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi kepatuhan 

ibu dalam mengikuti program kelengkapan imunisasi dasar, semakin rendah skor 

yang diperoleh berarti semakin rendah pula kepatuhan ibu dalam mengikuti 

program kelengkapan imunisasi dasar. 

3.01.01 Health literacy 

Health literacy yaitu keterampilan kognitif dan sosial seseorang untuk 

meningkatkan motivasi kesehatan dan mendapatkan akses, memahami, serta 

menggunakan informasi kesehatan tersebut, sehingga dapat bertanggung jawab 

atas kesehatan diri sendiri, kesehatan keluarga, dan kesehatan masyarakat. 

Health literacy diukur dengan menggunakan skala health literacy yang dibuat 

berdasarkan aspek-aspek health literacy yaitu mengakses, memahami, menilai, 

dan menerapkan informasi kesehatan dalam bidang kesehatan dan pencegahan 

penyakit. Semakin tinggi skor yang diperoleh dalam skala ini, maka semakin 
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tinggi seseorang mengakses, memahami, menilai, dan menerapkan informasi 

kesehatan dalam bidang kesehatan dan pencegahan penyakit. Semakin rendah 

skor yang dihasilkan maka semakin rendah pula seseorang mengakses, 

memahami, menilai, dan menerapkan informasi kesehatan dalam bidang 

kesehatan dan pencegahan penyakit. 

 

3.03 Populasi dan Teknik 

3.03.01 Populasi 

Populasi merupakan kelompok subjek yang nantinya dikenai generalisasi 

oleh hasil penelitian (Azwar, 2012, hal. 77). Populasi bukan sekedar jumlah 

subjek yang dipelajari, tetapi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subjek 

tersebut (Sugiyono, 2014, hal 115). Populasi dalam penelitian ini adalah ibu-ibu 

di Puskesmas Banjarnegara 2. Ciri-ciri yang digunakan dalam populasi ini adalah 

ibu yang memiliki anak usia 10 – 15 bulan yang harus memiliki imunisasi 

lengkap. 

3.03.01 Teknik Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

incidental sampling. Teknik ini digunakan pada saat sampel diambil secara 

kebetulan. Siapa yang bertemu peneliti pada saat itu secara kebetulan/incidental 

dan cocok dengan sumber data, maka dapat digunakan sebagai sampel 

(Sugiyono, 2014, hal. 122). 

3.04 Alat Ukur 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data. Menurut sumbernya, data penelitian digolangkan 
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menjadi dua, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari subjek dengan 

menggunakan alat ukur. Lalu data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat 

pihak lain, tidak diperoleh langsung dari subjek (Azwar, 2014, hal. 91). Tujuan 

dari metode penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fakta dari variable yang 

diteliti. Ada beberapa macam skala pengukuran yang dapat digunakan untuk 

penelitian, administrasi, pendidikan, dan sosial antara lain skala likert, skala 

guttman, rating scale, dan semantic deferential (Sugiyono, 2014, hal. 132). 

Metode dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala ini digunakan 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang maupun sekelompok 

tentang suatu fenomena (Sugiyono, 2014). Variabel yang diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel yang dijadikan titik tolak menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pertanyaan maupun pernyataan. Pernyataan sikap 

terdiri dari dua macam, yaitu favourable (mendukung atau memihak pada objek 

sikap) dan unfavourable (tidak mendukung objek sikap). 

Skala dibuat dalam bentuk skala Likert untuk health literacy dengan empat 

kategori respon yaitu, SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), STS 

(sangat tidak setuju). Lalu skala dikotomi untuk kepatuhan dengan kategori 

respon Ya dan Tidak. Pada skala health literacy terdapat dua bentuk item 

favourable dan unfavourable. Pada pernyataan favourable, jawaban SS bernilai 

4, S bernilai 3, TS bernilai 2, dan STS bernilai 1. Sebaliknya, pada unfavourable 

jawaban SS bernilai 1, S bernilai 2, TS bernilai 3, dan STS bernilai 4. 

Penggunaan empat alternatif jawaban bertujuan agar lebih mudah dalam 

menentukan jawaban yang ragu-ragu. 
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Skala yang digunakan dalam pengambilan data adalah : 

3.04.01 Skala Kepatuhan  

Skala ini terdiri dari enam item. Berikut ini adalah blue-print skala kepatuhan : 

Tabel 3.04.1 Blue Print Skala Kepatuhan 

Bentuk Kepatuhan Jumlah 

Umur bayi 0-7 hari diberi imunisasi Hepatitis B (HB) O 1 

Umur bayi 1 bulan diberi imunisasi BCG, Polio 1 1 

Umur bayi 2 bulan diberi imunisasi DPT-HB-Hib 1 dan Polio 2 1 

Umur bayi 3 bulan diberi imunisasi DPT-HB-Hib 2 dan Polio 3 1 

Umur bayi 4 bulan diberi imunisasi DPT-HB-Hib 3 dan Polio 4 1 

Umur bayi 9 bulan diberi imunisasi Campak 1 

Jumlah 6 

 

3.04.02 Skala Health Literacy 

Skala ini dibuat berdasarkan pengukuan health literacy menurut Sorensen 

yaitu, proses mengakses, memahami, menilai, dan menerapkan informasi 

kesehatan dalam domain kesehatan dan pencegahan penyakit. Item-item dalam 

skala ini berisi item favourable dan unfavourable. Skala ini terdiri dari 32 item 

yang terdiri dari 16 item favourable dan 16 item unfavourable. Beikut ini 

merupakan blue print skala health literacy : 
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Tabel 3.04.2 Blue Print Skala Health Literacy 

Aspek-aspek 

Jumlah Item Jumlah 
Item 

Favour
able 

Unfavour
able 

Kemampuan seseorang untuk mengakses 
informasi tentang kesehatan   

2 1 3 

Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang 
untuk memahami informasi dan memperoleh 
makna dari kesehatan 

1 2 3 

Kemampuan untuk mengartikan dan 
mengevaluasi informasi tentang kesehatan 

2 1 3 

Mampu membuat keputusan yang tepat 
mengenai kesehatan 

1 2 3 

Kemampuan seseorang untuk mengakses 
informasi tentang faktor risiko kesehatan   

2 1 3 

Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang 
untuk memahami informasi faktor resiko dan 
memperoleh makna dari informasi 

1 2 3 

Kemampuan untuk mengartikan dan 
mengevaluasi  informasi tentang faktor risiko 
kesehatan 

2 1 3 

Mampu membuat keputusan yang tepat 
mengenai faktor risiko kesehatan 

1 2 3 

Kemampuan seseorang untuk mengakses 
informasi tentang promosi kesehatan 

2 1 3 

Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang 
untuk memahami promosi kesehatan dan 
memperoleh makna dari informasi 

 

1 

 

2 

 

3 

Kemampuan untuk mengartikan dan 
mengevaluasi informasi tentang promosi 
kesehatan 

2 1 3 

Mampu membuat keputusan yang tepat 
mengenai promosi kesehatan 

1 2 3 

Jumlah 18 18 36 

3.05 Validitas dan Reabilitas Alat Ukur 

3.05.01 Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah derajat yang menyatakan suatu tes mengukur apa yang 

harus diukur (Hartono, 2012, hal. 144). Pada penelitian ini, supaya skala yang 
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digunakan valid, maka skala aka diuji validitasnya, dengan menggunakan teknik 

korelasi Product Moment. Pengujian validitas yang digunakan peneliti yaitu 

pengujian validitas konstrak. 

3.05.02 Realibilitas Alat Ukur 

Hartono (2012, hal. 144) mendefinisikan reliabilitas sebagai keakuratan 

dan konsistensi suatu pengukur. Uji realibilitas dilakukan dengan menggunakan 

Alpha Cronbach yaitu dengan membelah item-item sebanyak dua atau tiga 

bagian sehingga setiap bagian berisi dengan jumlah yang sama banyak. 

3.06 Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis data 

dengan korelasi product moment dari Pearson. Alasan menggunakan 

product moment dari Pearson yaitu untuk melakukan pengetesan hipotesis 

tentang hubungan antara dua variabel yaitu variabel health literacy dengan 

kepatuhan ibu dalam mengikuti program kelengkapan imunisasi dasar. 

 

 


