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BAB 4 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

4.01 Persiapan  

4.01.01 Orientasi Kancah Penelitian 

Hal pertama yang dilakukan peneliti adalah menentukan tempat penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Banjarnegara 2. Puskesmas Banjarnegara 

2  merupakan salah satu sarana kesehatan masyarakat dari pemerintah yang 

terletak di Banjarnegara, tepatnya di Jalan Tirtasari, Banjarnegara. Puskesmas 

Banjarengara mencakup wilayah Krandegan, Semarang, Parakancanggah, 

Sokanandi, Sokayasa, dan Cendana. Puskesmas Banjarnegara 2 merupakan 

salah satu puskesmas yang terdaftar sebagai puskesmas yang terdapat di 

Kecamatan Banjarnegara. Puskemas Banjarnegara sendiri dipimpin oleh Dokter 

Dr. Rani Puspa Wardani. Ada beberapa layanan di Puskesmas Banjarnegara 2, 

salah satunya adalah imunisasi. 

Hal yang dipertimbangkan untuk melakukan penelitian di Puskesmas 

Banjarnegara 2 adalah : 

1. Belum terdapat penelitian serupa yang pernah dilakukan di 

Puskesmas tersebut. 

2. Dari wawancara yang didapat pertama kali, ada kecenderungan tidak 

patuh dalam pemberian imunisasi atau ada permasalahan di 

Puskesmas Banjarnegara 2. 

3. Puskesmas banjarnegara 2 memberikan ijin untuk melukakan 

penelitian di tempat. 
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4.01.01 Persiapan Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum pelaksanaan 

pengumpulan data, antara lain yaitu : 

1. Perijinan Penelitian 

Penelitian ini dimulai dengan mengajukan perijinan untuk melakukan 

penelitian kepada pihak-pihak yang terkait. Perijinan telah melalui 

beberapa tahapan. Terlebih dahulu meminta persetujuan dari dosen 

pembimbing. Setelah mendaptkan persetujuan beserta tanda tangan 

dosen pembimbing. Peneliti mengajukan surat pengantar ijin 

penelitian kepada Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata pada tanggal 21 Agustus 2018. Setelah itu, Fakultas 

Psikologi memberikan surat ijin penelitian dengan nomor surat 

3401/B.7.3/FP/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018. Peneliti 

mengajukan surat ijin tersebut kepada Kesbangpollinmas. 

Kesbangpollinmas menerima dan memberikan surat rekomendasi 

penelitian dengan nomor 070/414/KESBANGPOLLINMAS/2018 

untuk diberikan ke Baperlitbang. Kemudian, setelah peneliti 

menyampaikan ke Baperlitbang, Baperlitbang mengeluarkan surat 

perijinan melakukan penelitian yang ditujukan ke Puskesmas 

Banjarnegara 2 dengan 070/297/BAPERLITBANG/2018 yang 

diterima oleh Puskemas Banjarnegara 2 pada tanggal 6 September 

2018. 
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2. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur ditentukan oleh aspek-aspek yang didasarkan konsep 

dalam teori. Setelah mengetahui aspek-aspeknya maka peneliti 

selanjutnya membuat rancangan skala berisi sejumlah item. Seteleh 

menentukan jumlah item yang akan digunakan, dilakukanlah 

penentuan nilai pada skala. Penelita menggunakan dua buah skala, 

yaitu skala health literacy dengan skala kepatuhan. 

a. Skala Health Literacy 

Skala disusun berdasar pada aspek-aspek dari health 

literacy, yaitu kemampuan seseorang untuk mengakses 

informasi tentang kesehatan, kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang untuk memahami informasi dan memperoleh makna 

dari kesehatan, kemampuan untuk mengartikan dan 

mengevaluasi informasi tentang kesehatan, mampu membuat 

keputusan yang tepat mengenai kesehatan, kemampuan 

seseorang untuk mengakses informasi tentang faktor risiko 

kesehatan, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk 

memahami informasi faktor resiko dan memperoleh makna dari 

informasi, kemampuan untuk mengartikan dan mengevaluasi 

informasi tentang faktor risiko kesehatan, kemampuan membuat 

keputusan yang tepat mengenai faktor risiko kesehatan, 

kemampuan seseorang untuk mengakses informasi tentang 

promosi kesehatan, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang 

untuk memahami promosi kesehatan dan memperoleh makna 

dari informasi, kemampuan untuk mengartikan dan 
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mengevaluasi informasi tentang promosi kesehatan, dan 

kemampuan membuat keputusan yang tepat mengenai promosi 

kesehatan. 

Skala health literacy terdiri dari 32 item, 16 item favourable 

dan 16 item unfavorable. Dengan empat alternatif jawaban 

setiap item yaitu Sangat  Sesuai (SS),  Sesuai (S), Tidak  Sesuai  

(TS)  dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Tabel 4.01.2 Skala Health Literacy 

Aspek-aspek Jumlah Item Jumlah 
Item 

F UF 

1. Kemampuan seseorang untuk 
mengakses informasi tentang 
kesehatan   

1,2 3 3 

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

4 5,6 3 

3. Kemampuan untuk mengartikan dan 
mengevaluasi informasi tentang 
kesehatan 

7,8 9 3 

4. Mampu membuat keputusan yang 
tepat mengenai kesehatan 

10 11,1
2 

3 

5. Kemampuan seseorang untuk 
mengakses informasi tentang faktor 
risiko kesehatan   

13, 14 15 3 

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

16 17, 
18 

3 

7. Kemampuan untuk mengartikan dan 
mengevaluasi informasi tentang 
faktor risiko kesehatan 

19,20 21 3 

8. Mampu membuat keputusan yang 
tepat mengenai faktor risiko 
kesehatan 

22 23, 
24 

3 

9. Kemampuan seseorang untuk 
mengakses informasi tentang 
promosi kesehatan   

25,26 27 3 
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Aspek-aspek Jumlah Item Jumlah 
Item 

F UF 

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

28 29,3
0 

3 

11. Kemampuan untuk mengartikan dan 
mengevaluasi informasi tentang 
promosi kesehatan 

31,32 33 3 

12. Mampu membuat keputusan yang 
tepat mengenai promosi kesehatan 

34 35,3
6 

3 

Jumlah 18 18 36 

 

b. Skala Kepatuhan Ibu dalam Mengikuti Program Pemberian 

Kelengkapan Imunisasi Dasar  

Skala kepatuhan ibu dalam mengikuti program 

pemberian kelengkapan imunisasi dasar berdasar pada 

enam pengukuran dengan disesuaikan pada umur bayi. 

Umur bayi 0-7 hari, imunisasi yang diberikan imunisasi 

(HB) O, umur bayi 1 bulan, imunisasi yang diberikan 

imunisasi BCG, Polio 1, umur bayi 2 bulan, imunisasi yang 

diberikan : DPT-HB-Hib 1 dan Polio 2, umur bayi 3 bulan, 

imunisasi yang diberikan imuni sasi DPT-HB-Hib 2 dan 

Polio 3, umur bayi 4 bulan, imunisasi yang diberikan : DPT-

HB-Hib 3 dan Polio, dan umur bayi 9 bulan, imunisasi yang 

diberikan imunisasi Campak. Skala kepatuhan ini memiliki 

6 item yang terdiri dari 6 item favourable. Alternatif jawaban 

yang digunaka adalah Ya dan Tidak 

Tabel 4.01.2 Skala Kepatuhan Ibu dalam Mengikuti Program Pemberian 

Kelengkapan Imunisasi Dasar 
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Aspek – Aspek 

Jumlah 
Item 

F 

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

1 

2. Umur bayi 1 bulan diberi imunisasi BCG, Polio 1 1 
3. Umur bayi 2 bulan diberi imunisasi DPT-HB-Hib 1 

dan Polio 2 
1 

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

1 

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

1 

6. Umur bayi 9 bulan diberi imunisasi Campak 1 

Jumlah 6 

 

4.02  Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode try out terpakai, dengan 

melakukan sekali pengambilan data penelitian saja, dengan pertimbangan 

keterbatasan waktu dan jumlah subjek. Setelah data terkumpul peneliti 

melakukan pengujian penelitian secara statistik. Uji statistik yang dilakukan 

peneliti adalah uji validitas reliabilitas, uji asumsi, dan uji hipotesis dengan 

menggunakan program Statistical Package for Social Science(SPSS)17.0 for 

Windows. 

Data diambil pada tanggal 8 September 2018 sampai 12 September 2018. 

Skala diberikan pada saat jadwal imunisasi dan layanan kesehatan anak. Hari 

pertama dilakukan pada saat jadwal imunisasi di hari Sabtu, hari kedua pada 

saat pelayanan kesehatan anak di hari Senin, hari ketiga pada saat jadwal 

imunisasi di hari Rabu. Semua penyebaran skala dilakukan langsung di 

Puskesmas Banjarnegara 2. Peneliti melakukan penyebaran skala pada saat 

para ibu menunggu antrian imunisasi dan pelayanan dan setelah melakukan 

imunisasi dan pelayanan. Peneliti beberapa kali juga membantu untuk 



 
 
 
 

 

47 
 

mengisikan skala dikarenakan beberapa ibu ada yang sibuk dengan anaknya. 

Kemudian peneliti memilih skala yang telah diisi sesuai kriteria usia bayi yaitu 10 

– 15 bulan. 

4.03 Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Data yang diperoleh dari skala penelitian yang sudah diisi oleh 30 ibu 

yang memiliki balita umur 10 – 15 bulan 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. 

4.03.01 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Skala Health Literacy 

Berdasarkan hasil uji validitas skala health literacy dengan jumlah 

subjek 30 ibu yang memiliki bayi umur 10 – 15 bulan taraf signifikannya adalah 

0,361 terdiri dari 36 item didapatkan  35 item yang valid dan 1 item yang gugur 

dengan Koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,940.  
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Tabel 4.03 Skala Health Literacy 

Aspek-aspek Jumlah Item Jumlah 
Item 

F UF 

1. Kemampuan seseorang untuk 
mengakses informasi tentang 
kesehatan   

1,2 3 3 

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

4 5,6 3 

3. Kemampuan untuk mengartikan dan 
mengevaluasi informasi tentang 
kesehatan 

7,8 9* 3 

4. Mampu membuat keputusan yang 
tepat mengenai kesehatan 

10 11,12 3 

5. Kemampuan seseorang untuk 
mengakses informasi tentang faktor 
risiko kesehatan   

13, 14 15 3 

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

16 17, 18 3 

7. Kemampuan untuk mengartikan dan 
mengevaluasi informasi tentang faktor 
risiko kesehatan 

19,20 21 3 

8. Mampu membuat keputusan yang 
tepat mengenai faktor risiko kesehatan 

22 23, 24 3 

9. Kemampuan seseorang untuk 
mengakses informasi tentang promosi 
kesehatan   

25,26 27 3 

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

28 29,30 3 

11. Kemampuan untuk mengartikan dan 
mengevaluasi informasi tentang 
promosi kesehatan 

31,32 33 3 

12. Mampu membuat keputusan yang 
tepat mengenai promosi kesehatan 

34 35,36 3 

Jumlah 18 18 36 

 

Keterangan : 

Tanda (*)    : Item gugur 
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4.03.02 Uji Validitas dan Reliabilitas Kepatuhan Ibu dalam Mengikuti 

Program Pemberian Kelengkapan Imunisasi Dasar 

Berdasarkan hasil uji validitas skala kepatuhan ibu dalam mengikuti 

program pemberian kelengkapan imunisasi dasar dengan jumlah subjek 30 ibu 

yang memiliki bayi umur 10 – 15 bulan taraf signifikannya adalah 0,361 terdiri 

dari 6 item didapatkan 6 item yang valid dengan Koefisien Alpha Cronbach 

sebesar 0,749.  

Tabel 4.03 Skala Kepatuhan Ibu dalam Mengikuti Program Pemberian 

Kelengkapan Imunisasi Dasar 

Aspek – Aspek 

Jumlah 
Item 

F 

1. Umur bayi 0-7 hari diberi imunisasi Hepatitis B (HB) O 1 
2. Umur bayi 1 bulan diberi imunisasi BCG, Polio 1 1 
3. Umur bayi 2 bulan diberi imunisasi DPT-HB-Hib 1 dan 

Polio 2 
1 

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

1 

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

1 

6. Umur bayi 9 bulan diberi imunisasi Campak 1 

Jumlah 6 

 


